
   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Exclusive Payment Card  
(บริกำรรบัช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรด้วยบตัรช ำระเงินธรุกิจ) 
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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ให้มคีวำมหมำยตำมที่ไดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking หรอื
ขอ้ก ำหนดของบรกิำร SCB Bill Payment (บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร) (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำม
ศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำร SCB Exclusive Payment Card (บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิค้ำและบรกิำรด้วยบตัรช ำระเงนิธุรกิจ ) ตำม
รำยละเอียดกำรให้บริกำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และ
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร นอกจำกนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำขอ้ก ำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดของบรกิำร SCB Bill Payment (บรกิำร
รบัช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร) และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของบรกิำร SCB Bill Payment (บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และ
บรกิำร) ดงักล่ำวดว้ยทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงเป็นผู้ด ำเนินกำรใหผู้ช้ ำระเงนิจดัท ำค ำขอใชบ้รกิำรบตัร Exclusive Payment Card กบัธนำคำรตำมวธิกีำรและ
เงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด และผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำผูข้อใชบ้รกิำรจะรับช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรดว้ยบตัร Exclusive Payment 
Card ไดเ้ฉพำะจำกผู้ช ำระเงนิรำยที่ไดร้บัอนุมตัจิำกธนำคำรใหเ้ป็นผู้ใช้บรกิำรบตัร  Exclusive Payment Card เพื่อช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื 
บรกิำรใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรเท่ำนัน้ 

4. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นสถำนที่รับบัตร Exclusive Payment Card ซึ่งผู้ช ำระเงินใช้ในกำรช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือ  บริกำร 
แทนกำรช ำระด้วยเงนิสด ในรำคำขำย และ/หรือ ค่ำบรกิำรที่ไม่สูงกว่ำรำคำขำย และ/หรอื  ค่ำบริกำรเป็นเงนิสดที่คิดจำกผู้ช ำระเงนิหรือ 
ลกูคำ้ทัว่ไป 

5. ผู้ขอใช้บรกิำรจะจดัเตรยีมคู่สำยโทรศัพท์ส ำหรบักำรติดตัง้และใช้เครื่อง Electronic Data Capture และอุปกรณ์ (“เครื่อง EDC”)  
และเป็นผูร้บัผดิชอบในบรรดำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เกีย่วกบัคู่สำยโทรศพัทแ์ละกำรใชคู้่สำยโทรศพัทแ์ต่ฝำ่ยเดยีว 

6. ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงวำงเงินประกันกำรใช้เครื่อง EDC ให้ไว้แก่ธนำคำร เป็นจ ำนวนเงินตำมที่ธนำคำรก ำหนด โดยให้ธนำคำร 
กนัเงนิในบญัชเีงนิฝำกของผู้ขอใช้บรกิำรที่มอียู่กบัธนำคำร ตำมรำยละเอยีดที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำร 
มีสทิธทิี่จะแก้ไข และ/หรอื ก ำหนดเงนิประกนั ค่ำตอบแทน ค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ส ำหรบักำรใช้เครื่อง EDC 
เพิม่เติมได้ตำมอตัรำและเงื่อนไขที่ธนำคำรเหน็สมควรเมื่อใดกไ็ด้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิำรทรำบล่วงหน้ำ และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงปฏบิตัิ 
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของธนำคำรทุกประกำร 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดแูลรกัษำเครื่อง EDC เสมอืนหนึ่งเป็นทรพัยส์นิของผูข้อใชบ้รกิำร และใชเ้ครื่อง EDC  ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรที่
ธนำคำรก ำหนดไม่ว่ำในคู่มอื และ/หรอื เอกสำรใดๆ ในกรณีเครื่อง EDC ช ำรุดเสยีหำย หรอืถูกท ำลำยโดยควำมบกพร่องหรอืดว้ยเหตุอื่นใด 
อนัเป็นควำมผิดของผู้ขอใช้บรกิำร และ/หรอื ตัวแทนของผู้ขอใช้บรกิำร ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำร จดัหำ และ/หรอื จ้ำง
ผูเ้ชีย่วชำญท ำกำรซ่อมแซมให้กลบัสู่สภำพเดมิ โดยผูข้อใชบ้รกิำรเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว และในกรณีเครื่อง EDC สญูหำย หรอื
ช ำรุดเสยีหำยจนใชก้ำรไม่ไดห้รอืไม่อำจซ่อมแซมใหก้ลบัสูส่ภำพทีใ่ชก้ำรไดต้ำมปกติ  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงซือ้เครื่อง EDC แบบเดยีวกนัหรอื
ชดใชร้ำคำเครื่อง EDC ใหแ้ก่ธนำคำรตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บัแจง้จำกธนำคำร รวมทัง้ชดใชค้่ำเสยีหำย (หำกม)ี ใหแ้ก่ธนำคำรทุกประกำรดว้ย  

 อน่ึง ภำยใตข้อ้ก ำหนดในวรรคก่อน ธนำคำรจะเป็นผูด้ ำเนินกำรในกำรบ ำรุงรกัษำเครื่อง EDC ตำมปกตเิพื่อใหอ้ยู่ในสภำพทีพ่รอ้มใช้
งำนเสมอดว้ยค่ำใชจ้่ำยของธนำคำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ธนำคำรในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ครื่อง EDC 
ช ำรุด เสยีหำย ถูกท ำลำย หรอืสญูหำย ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ กต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบทนัท ี

8. ในกรณีธนำคำรมีควำมจ ำเป็น หรือเมื่อมีกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรนี้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำธนำคำรมีสทิธิ 
ถอดถอน และ/หรอื เรยีกคนืเครื่อง EDC ได้ทนัท ีโดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ธนำคำรในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว และ 
หำกผูข้อใชบ้รกิำรไม่สำมำรถคนืเครื่อง EDC ได ้ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงชดใชร้ำคำตำมจ ำนวนเงนิทีธ่นำคำรก ำหนด  

9. ในกำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรดว้ยบตัร Exclusive Payment Card แต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข
ดงันี้ 

9.1 ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอน และวธิกีำรในกำรใชเ้ครื่อง EDC อย่ำงเคร่งครดั 
9.2 ใหผู้ช้ ำระเงนิ เป็นผูก้ดรหสั (PIN) ประจ ำบตัร Exclusive Payment Card ดว้ยตนเองทุกครัง้ทีท่ ำรำยกำร 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
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9.3 ส่งมอบใบบนัทกึรำยกำรจำกกำรใช้งำนบตัร Exclusive Payment Card (“Transaction Slip”) ซึ่งพมิพ์ออกจำกเครื่อง EDC 
ให้แก่ผู้ช ำระเงินทุกครัง้ ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะต้องใช้ Transaction Slip ตำมแบบพิมพ์ ซึ่งธนำคำรก ำหนดขึ้น 
ส ำหรับใช้กับเครื่อง EDC โดยผู้ขอใช้บริกำรจะเปลี่ยนแปลงไปใช้แบบอื่น  และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือ ข้อควำมใดๆ  
ในแบบพมิพด์งักล่ำวไม่ได ้ทัง้นี้ ธนำคำรจะจดัพมิพแ์บบพมิพ ์Transaction Slip มอบใหผู้ข้อใชบ้รกิำรในจ ำนวนทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรใชง้ำน 

9.4 ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งไม่คดิค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัร Exclusive Payment Card จำกผูช้ ำระเงนิเป็นอนัขำด 
9.5 ผูข้อใชบ้รกิำรจะน ำบตัร Exclusive Payment Card ไปรดูกบัเครื่องหรอือุปกรณ์อื่นใดทีไ่ม่ใช่เครื่อง EDC ไม่ได ้

10. ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องไม่จ่ำยเงินสดให้แก่ผู้ช ำระเงินหรอืลูกค้ำในกรณีที่ผู้ช ำระเงินหรือลูกค้ำน ำบัตร  Exclusive Payment Card  
มำขอขึน้เงนิสด และจะต้องไม่รบับตัร Exclusive Payment Card เพื่อกำรรบัช ำระหนี้ใดๆ ซึง่ไม่ไดเ้กดิจำกกำรซือ้สนิคำ้ และ/หรอื รบับรกิำร
จำกผูข้อใชบ้รกิำร 

11. ในวนัท ำค ำขอใช้บรกิำร ผูข้อใช้บรกิำรได้รบัทรำบขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงัระบุในเอกสำรและคู่มอืต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรใชบ้รกิำรนี้ 
ทีธ่นำคำรก ำหนดแลว้ และตกลงปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงักล่ำว ตลอดจนประกำศ ระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัอิื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ใชบ้รกิำรนี้ รวมทัง้ทีธ่นำคำรจะไดแ้กไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิในภำยหน้ำ (ถำ้ม)ี ดว้ยทุกประกำร 

12. ในกรณีที่กำรใช้บรกิำร SCB Bill Payment (บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิค้ำและบรกิำร) ที่ผู้ขอใชบ้รกิำรใช้บรกิำรอยู่กบัธนำคำรสิน้สุดลง  
ใหก้ำรใชบ้รกิำรนี้สิน้สดุลงดว้ย 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


