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ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรกิาร BIZ SMART SME Solution ดงัต่อไปนี้  
 

ก. ข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร BIZ SMART SME Solution 
1. ค ำนิยำม 
 1.1 “ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ ขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร  BIZ SMART SME Solution  
และขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร BIZ SMART SME Solution) รวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงใน
ภายหน้า 
 1.2 “ค ำขอใช้บริกำร” หมายความถึง ค าขอใช้บริการ BIZ SMART SME Solution และ/หรือ ค าขอหรือเอกสารหรือ
ขอ้ตกลงใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารท าใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในการขอใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื จะไดท้ าใหไ้วห้รอืส่งใหก้บั
ธนาคารในภายหน้า  
 1.3 “ธนำคำร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 1.4 “นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน” หมายความถงึ นิตบิุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
 1.5 “บริกำรของธนำคำร” หมายความถงึ บรกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกจิ) บรกิาร SCB Local 
Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด – BC) บรกิาร SCB Business PromptPay – Payment (บรกิารพร้อมเพย์ธุรกจิ – 
ช าระเงนิ) บรกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) บรกิาร SCB Smart Credit 
(บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) บรกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) บรกิาร SCB iCheque 
Book (บรกิารสัง่ซือ้สมุดเชค็) บรกิาร SCB Business Alert (บรกิารแจง้เตอืนเพื่อธุรกจิ) และ/หรอื บรกิารอื่นใดตามทีธ่นาคารจะ
ก าหนด และ/หรอืเปิดใหบ้รกิารเพิม่เตมิในภายหน้า 
 1.6 “ผูข้อใช้บริกำร”  
  1.6.1 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบรายเดยีว หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารตามค าขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บั
มอบอ านาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
  1.6.2 ในกรณีขอใช้บรกิารแบบกลุ่มบรษิัท หมายความถึง ผู้ขอใช้บรกิารหลกั และ/หรอื ผู้ขอใช้บรกิารร่วมตาม  
ค าขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
 1.7 “ผู้ใช้งำน” หมายความถงึ บุคคลทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหเ้ป็นผูด้ าเนินการเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร และ/
หรอื การท ารายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื กระท าการใด ๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร รวมทัง้ที่
จะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า  
 1.8 “รหสัประจ ำตวั” หมายความถงึ รหสัประจ าตวัผูข้อใชบ้รกิาร (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหสัประจ าตวั
ผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และ/หรอื รหสัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์การท ารายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื การใช้งานอุปกรณ์เพื่อการท ารายการ ไม่ว่าจะเป็นรหสัที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนดหรอืรหสัที่ผู้ขอใช้บรกิารหรือ
ผูใ้ชง้านเป็นผูก้ าหนดหรอืท าการเปลีย่นแปลงหรอืรหสัทีส่รา้งขึน้จากอุปกรณ์เพื่อการท ารายการกต็าม (แลว้แต่กรณี) 
 1.9 “ระบบอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ/
หรอื โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต์ (Application Program) ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารโดยตรงหรอืเชื่อมโยง
กบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารผ่านโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตซึง่ธนาคารก าหนดหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหผู้ข้อใช้บรกิารสามารถใชใ้น
การเขา้ท า หรอืเขา้ยนืยนัรายการการใชบ้รกิาร หรอืเขา้ถงึหรอืเขา้ใชบ้รกิารของธนาคาร หรอืเพื่อรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ใด ๆ ตามสญัญาการใชบ้รกิารกบัธนาคารได้ ทัง้นี้ ให้รวมถงึขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ เนื้อหา สื่อผสม โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทัง้หมดที่ปรากฏหรือจัดให้มีขึ้นบนระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรือ 
บุคคลภายนอก 
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 1.10   “รำยกำรกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ รายการการโอนเงนิ การช าระเงนิ การขอใชส้นิเชื่อ การท าธุรกรรม การรบั/
สง่ขอ้ความหรอืขอ้มลู การเรยีกดขูอ้มลูและรายงาน การยนืยนัรายการ หรอืการกระท าใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคารทีไ่ด้
ด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยการใชร้หสัประจ าตวั ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 1.11   “วนัท ำกำร” หมายความถงึ วนัและเวลาท าการปกตขิองส านกังานใหญ่ของธนาคาร 
 1.12 “สญัญำกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ ขอ้ตกลงที่ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคารในการใชบ้รกิารของธนาคาร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค าขอใชบ้รกิาร ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร รวมทัง้บรรดาเอกสารหรอืขอ้มลูหรอืรายละเอยีดใดๆ เกีย่วกบั
การใชบ้รกิารของธนาคารระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบยีบ คู่มอื เอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิารหรอื
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด (ถา้ม)ี ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิาร 
 1.13 “เหตุสุดวิสยั” หมายความถงึ เหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บรกิาร
ตามสัญญาการใช้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือ
ระบบสื่อสารขดัขอ้งเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอื
ขอ้มูลที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการทีธ่นาคารไม่ดูแลรกัษาระบบอเิลก็ทรอนิกส์
อย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน 
 1.14 “อตัรำสูงสุด”  
 1.14.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ ส าหรบัเงินให้สนิเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป หรอืประเภทลูกคา้สนิเชื่อเกษตรกร (แลว้แต่ว่าสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร
เป็นเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลกูคา้ประเภทใด) ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคาร
จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.14.2 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อสกุล
เงนิต่างประเทศ ตามที่ธนาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัทีก่ ากบัดูแลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มปีระกาศอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.14.3 ในกรณีอา้งองิอตัราสงูสุดเพื่อการคดิดอกเบีย้ส าหรบักรณีอื่นทีไ่ม่ใช่การคดิดอกเบีย้หนี้สนิเชื่อ หมายความ
ถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกค้าสนิเชื่อทัว่ไป ทีธ่นาคารประกาศเรยีก
เก็บจากลูกค้าสนิเชื่อของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้ใช้อตัราที่สูงสุดที่
ธนาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15 “อตัรำสูงสุดผิดเง่ือนไข”  
 1.15.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ หรอืผดิเงื่อนไข หรอืเกนิ
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ีส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลกูคา้สนิเชื่อทัว่ไปหรอืประเภทลูกคา้สนิเชื่อเกษตรกร (แลว้แต่
ว่าสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคารเป็นเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลูกคา้ประเภทใด) ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ  ซึง่
ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15.2 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัเงนิให้
สนิเชื่อสกุลเงนิต่างประเทศ ตามที่ธนาคาร หรือหน่วยงานของรฐัที่ก ากบัดูแลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มี
ประกาศอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.15.3 ในกรณีอ้างองิอตัราสูงสุดผดิเงื่อนไขเพื่อการคดิดอกเบี้ยส าหรบักรณีอื่นที่ไม่ใช่การคดิดอกเบี้ยหนี้สนิเชื่อ 
หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป  ที่
ธนาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลกูคา้สนิเชื่อของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้
ใช้อตัราทีสู่งสุดทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึ่งต่อไปอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็น
คราวๆ ไป 
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 1.16 “อปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร” หมายความถงึ อุปกรณ์ส าหรบัผูข้อใชบ้รกิารใชป้ระกอบหรอืใชร้่วมในการท ารายการ
การใช้บรกิารตามที่ธนาคารเหน็ชอบ เช่น เครื่องสร้างและแปลรหสั (Token) หรอืบตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรอือุปกรณ์ 
อื่นใดทีท่ าหน้าทีใ่นลกัษณะท านองเดยีวกนั 
 
2. กำรใช้บริกำรและผลผกูพนัผูข้อใช้บริกำร 
 2.1 ในการใชบ้รกิารของธนาคาร  และ/หรอื  ท ารายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ผูข้อใชบ้รกิาร
จะต้องจดัท า และ/หรอื จดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามทีก่ฎหมายหรอืตามทีธ่นาคารก าหนด (หากม)ี ทัง้นี้ 
ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด นอกจากน้ี ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะก าหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ 
ใหแ้ก่ธนาคารเพิม่เตมิตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควรดว้ย 
 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องก าหนดผู้ใช้งาน อ านาจหน้าที่ และ/หรือ รหสัประจ าตัวของผู้ใช้งานแต่ละราย ตาม วิธีการและ
เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด และกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบตัิตามวธิกีารและ
เงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด  
 2.3 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูใ้ชง้านแต่ละรายมอี านาจกระท าการแทนและในนามผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ผกูพนัตามการด าเนินการใดๆ ของผูใ้ชง้านนัน้  
 2.4 หากมกีารใส่รหสัประจ าตวัไม่ถูกต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมสีิทธทิี่จะระงบัการให้บริการ
ส าหรบัรหสัประจ าตวันัน้ไดท้นัทโีดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 2.5 รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ทีท่ าขึน้ ใหถ้อืว่ามผีลใชบ้งัคบัโดยถูกตอ้ง สมบรูณ์ ผกูพนั
ผูข้อใชบ้รกิาร และเป็นการด าเนินการโดยชอบและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และถอืเป็นหลกัฐานแห่งธุ รกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
สามารถใช้เป็นต้นฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐานหรอืใช้เป็นพยานหลกัฐานในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใต้บงัคบั
แห่งกฎหมายได ้โดยที ่ 
  2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยงัผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อ านาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้
บรกิาร หรอื ตวัแทน หรอืผู้ใช้งาน รวมทัง้ไม่ต้องตรวจสอบขอ้มูล ชื่อบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื รายละเอยีดใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
รายการการใชบ้รกิารในครัง้นัน้ๆ ว่าถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม่ และ  
  2.5.2 ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืตวัแทน หรอืผูใ้ชง้าน ไม่ต้องท า และ/หรอื ลงนามในเอกสารอื่นใดอกี เวน้แต่ธนาคารจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 
 2.6 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรอืขอ้มลูอื่นใด เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และไม่ผกูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยนืยนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยผูม้อี านาจของธนาคาร 
 2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามค าขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่า
ธนาคารได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีที่เป็นการขอใช้สนิเชื่อ ถือว่า
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสนิเชื่อจากธนาคารโดยถูกตอ้งครบถว้นและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 2.8 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอร์ หรอืไมโครฟิลม์ หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
หรอื สือ่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทใดๆ ทีธ่นาคารไดบ้นัทกึเป็นหลกัฐาน หรอืหนงัสอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีไ่ด้จดัท า
ขึน้ตามสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืทีเ่กีย่วเน่ืองหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรอืหลกัฐานแห่งหนี้ใดๆ 
ทีธ่นาคารจะได้จดัท าขึน้เพื่อการดงักล่าว ไม่ว่าในครัง้ใด คราวใด และไม่ว่าทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้หรอืทีจ่ะได้ท าขึน้ในภายหน้ากต็าม 
มคีวามถูกตอ้งและมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย โดยยอมรบัใหใ้ชเ้ป็น
ตน้ฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน หรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได้ 
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 2.9 ในกรณีทีธ่นาคารไม่ไดร้บัเงนิหรอืไม่สามารถหกับญัชไีดโ้ดยครบถว้นตามจ านวนทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร รวมกบั
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายทีผู่ข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ต้องช าระใหแ้ก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน 
และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ตามเงื่อนไขการใหบ้รกิารของธนาคาร ธนาคารตวัแทน และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืระงบัการใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ได ้ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
3. กำรตรวจสอบผลกำรท ำรำยกำรและหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรกำรใช้บริกำร 
 เมื่อผู้ขอใชบ้รกิารท ารายการการใชบ้รกิารครบถ้วนตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะสามารถ
ทราบผลการท ารายการไดท้นัท ีหรอืตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัแต่ละบรกิาร (แลว้แต่กรณี) และสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงั บนัทกึ (Download) และ/หรอื สัง่พมิพ์ (Print Out) ผลและหลกัฐานการท ารายการการใช้บรกิารดงักล่าวได้ 
ด้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ใช้ในการท ารายการนัน้ๆ หรอืผ่านช่องทางหรอืวธิกีารอื่น ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่
ธนาคารก าหนด 
 
4. กำรเกบ็รกัษำรหสัประจ ำตวัและอปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 4.1 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัประจ าตวัไวเ้ป็นความลบัและในทีป่ลอดภยั  โดยตอ้งไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระท าการ
ใด อนัอาจท าใหบุ้คคลอื่นใดทราบรหสัประจ าตวั และตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารหสัประจ าตวัจะถูกใชเ้พื่อ
การเขา้ถงึระบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูข้อใชบ้รกิาร ตวัแทน หรอืผูใ้ชง้านเท่านัน้ 
 4.2 กรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์เพื่อการท ารายการเป็นของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องดูแลและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อการท ารายการตลอดระยะเวลาการใชง้าน  ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื เมื่อการใช้
บรกิารของผู้ขอใช้บรกิารสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคนืใหแ้ก่ธนาคารในสภาพด ีหรอืชดใช้ราคาในกรณี
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการสญูหายหรอืเสยีหายจนใชก้ารไม่ได ้ตามจ านวนเงนิทีธ่นาคารก าหนด (แลว้แต่กรณี)  
 4.3 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไวเ้ป็นอย่างดใีนทีป่ลอดภยั และตอ้งใชต้ามขัน้ตอนและวธิกีาร
ทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องไม่น าอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไปใชง้านเพื่อการอื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิาร
ของธนาคาร รวมทัง้ไม่มสีทิธอินุญาตใหบุ้คคลอื่นใชง้าน และไม่มสีทิธกิระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหม้กีารน าอุปกรณ์เพื่อการท า
รายการไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืตกอยู่ภายใตก้ารครอบครองของบุคคลอื่น  
 4.4 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งต้น รวมถงึขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตัิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีธ่นาคารก าหนดอย่างเคร่งครดั รวมทัง้จะต้องด าเนินการใหบุ้คคลใดๆ ทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของผูข้อใชบ้รกิาร
ในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวโดยเคร่งครดัดว้ย หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทัง้ปวง  
 
5. กำรอำยดัหรอืระงบักำรใช้รหสัประจ ำตวัและ/หรอือปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 5.1 ในกรณีทีร่หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการช ารุด  สญูหาย หรอืถูกโจรกรรม ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้
ให้หน่วยงานของธนาคาร  ซึ่งท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการให้บริการของธนาคารในประเภทนัน้ ๆ ทราบทนัท ีเพื่อขอระงบั
รายการการใชบ้รกิารเฉพาะรายการทีธ่นาคารยังไม่ไดก้ระท าการใดๆ ตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ขออายดั หรอื
ระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว รวมทัง้ตอ้งท าหนงัสอืยนืยนัใหแ้ก่ธนาคารตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการระงบัรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื อายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื 
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวโดยเรว็ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้และไดร้บัหนงัสอืยนืยนัจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  
 5.2 ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าการใดๆ ที่ธนาคารได้ด าเนินการไปตามรายการการใช้บริการก่อนที่ธนาคารจะได้ระงบั
รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื บรรดาการใดๆ เกี่ยวกบัการใช้บรกิารของธนาคารที่ได้กระท าโดยใช้รหสัประจ าตวั  และ/หรือ 
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อุปกรณ์เพื่อการท ารายการก่อนทีธ่นาคารจะไดอ้ายดั หรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว มี
ผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การใด ๆ ดงักล่าวทุกประการ 
 5.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอระงบัรายการการใชบ้รกิาร 
และ/หรอื ขออายดัหรอืระงบั รหสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ รวมถงึค่าเสยีหายใดๆ อนัเกีย่วเนื่องจากการที่
ธนาคารไดด้ าเนินการดงักล่าวทัง้สิน้ทุกประการ 
 
6. กำรเปล่ียนแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลิกรำยกำรกำรใช้บริกำรท่ีได้ส่งให้แก่ธนำคำรแล้ว 
 เมื่อผู้ขอใช้บรกิารได้จดัส่งรายการการใช้บรกิารใหแ้ก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืระงบัหรอื
ยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนัน้ได ้เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นรายการการใชบ้รกิารทีเ่ป็นการท าค าสัง่ไวล่้วงหน้า ผูข้อใช้บรกิารอาจท า
การเปลีย่นแปลง หรอืระงบัหรอืยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนัน้ก่อนวนัทีธ่นาคารจะไดก้ระท าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามรายการการใชบ้รกิารนัน้ได ้ทัง้นี้ ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัรายการการใชบ้รกิารแต่ละประเภท
นัน้ๆ 
 
7. กำรด ำเนินกำรในกรณีพบข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร 
 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบว่ามขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการใหบ้รกิารเกดิขึน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของธนาคารที่
ร ับผิดชอบบริการนัน้ๆ ทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวนัและเวลาที่ท ารายการ สถานที่ตัง้ของเครื่อง
เทอรม์นิอล เลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บญัชสีนิเชื่อ (ถา้ม)ี ของผูข้อใชบ้ริการและของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทของรายการ จ านวน
เงนิทีโ่อนเขา้หรอืออก จ านวน/มูลค่าทีเ่ขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้ขอ้มูลอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการท ารายการการใชบ้รกิารที่มี
ข้อผิดพลาดดงักล่าวตามที่ธนาคารก าหนด  โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมอืกนัด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
สอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด  และร่วมมือกนัแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวโดยเร็ว  โดยธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการ
ดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามวธิกีารและช่องทางที่ธนาคารก าหนด เช่น โทรศพัท ์ไปรษณีย ์หรอือเีมล  
 
8. กำรขอใช้บริกำรในกรณีกำรส่ือสำรหรอืระบบอิเลก็ทรอนิกสข์ดัข้อง 
 ในกรณีทีม่คีวามขดัขอ้งเกีย่วกบัการสือ่สารหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิาร หรอืท ารายการ โดยการตดิต่อกบัธนาคารผ่านทาง
ช่องทางหรอืวธิกีารอื่นใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควรภายใต้แผนการด าเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของ
ธนาคารส าหรบับรกิารนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการใชบ้รกิาร และ/หรอื การท ารายการ ผ่านทางช่องทางหรอืวธิกีารอื่นใด
ดงักล่าวนัน้ เป็นการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย  
 
9. กำรใช้บริกำรอ่ืน ๆ นอกจำกท่ีระบุในค ำขอใช้บริกำร 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดม้กีารส่งรายการการใช้บรกิารใหธ้นาคารด าเนินการเพื่อใหบ้รกิาร ส าหรบั
บรกิารหนึ่งบรกิารใด และ/หรอื บรกิารเสรมิใด ๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ แต่ไม่ใช่บรกิารที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการ ผู้ขอใช้
บรกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธดิ าเนินการตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด้ ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร และในกรณีที่
ธนาคารได้ด าเนินการตามรายการใชบ้รกิารดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัตามรายการการใช้บรกิารดงักล่าว เงื่อนไขของ
สญัญาการใชบ้รกิาร และเงื่อนไขการใชบ้รกิารนัน้ๆ รวมทัง้ตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ส าหรบัการใชบ้รกิารตามรายการการใชบ้รกิารนัน้ๆ ตามทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
 
10. สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
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 10.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะไม่ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญา
การใช้บรกิารเท่านัน้ ทัง้นี้ ธนาคารจะไม่รบัผดิชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรอืความเหมาะสมของขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ 
ซอฟท์แวร์ สื่อมลัติมเีดยีและเนื้อหาอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส ์แต่ให้เป็นความรบัผดิชอบของ  
ผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ และความเหมาะสมดงักล่าวเอง 
 10.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขอ้มลูทีอ่ยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัความคุม้ครองโดย
กฎหมายลขิสทิธิ ์และ/หรอื กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาใดๆ ทัง้น้ี ธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก (แลว้แต่กรณี) ยงั
คงไวซ้ึง่สทิธคิวามเป็นเจา้ของ สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทัง้หลายทัง้ปวงในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  อน่ึง การทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัสทิธใินการใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์มไิดถ้อืเป็นการโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธใิดๆ ในระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร และในกรณีมกีารกระท าใดๆ กบัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืมกีารอา้งองิ หรอืใชข้อ้มูลจากระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมไิด้รบัอนุญาตหรอืมชิอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอใช้บรกิารตกลงรบัผดิชอบต่อธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
(แลว้แต่กรณี) 
 
11. หน้ำท่ีในกำรช ำระเงินหรอืคืนเงินของผูข้อใช้บริกำร  
 11.1 กรณีที่การใช้บรกิารมผีลให้ต้องหกัเงนิ หรอืโอนเงนิ หรอืด าเนินการอย่างใดๆ กบับญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิาร  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารด าเนินการดงักล่าวกบับญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีตามที่
ตกลงกนัระหว่างธนาคารกบัผูข้อใชบ้รกิาร และตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 11.2 ในกรณีทีม่กีารน าฝากหรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม  หรอื 
กรณีทีม่กีารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก หรอืบตัรเครดติ หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ของลูกคา้ของธนาคารไปยงับญัชเีงนิฝากของ  
ผูข้อใชบ้รกิารโดยทุจรติ ฉ้อฉล หรอืดว้ยเหตุอื่นใด อนัควรสงสยัว่ามมีลูอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอื โดยทีลู่กคา้ของธนาคาร
ดงักล่าวมไิดม้สีว่นรูเ้หน็ ยนิยอม หรอืมขีอ้ตกลงหรอืภาระผกูพนัใดๆ ทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงคนื
เงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าว โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากของ 
ผูข้อใชบ้รกิารคนืไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 11.3 ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บรกิาร ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกนัภยั รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 
หรอืเงนิจ านวนใด ๆ อนัเกี่ยวกบับรกิารของธนาคารภายใต้สญัญาการใช้บรกิารให้แก่ธนาคารตามอตัราและเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให้ 
ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า (แลว้แต่กรณี)  
  ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระเงนิตามวรรคหน่ึงขา้งตน้ รวมทัง้ตน้เงนิ ค่าใชจ้่าย ค่าเสยีหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหธ้นาคารหกัจ านวนเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝาก
ทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีหรอืช าระตามวธิีการและเงื่อนไขอื่นใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
 11.4 ในกรณีทีธ่นาคารไม่ไดร้บัช าระเงนิ ไม่ไดร้บัการชดใชเ้งนิ หรอืคนืค่าเงนิทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเข้าท า
รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื เงนิจ านวนใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิาร  ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใดตอ้งช าระหรอืคนืใหแ้ก่ธนาคารอนั
เนื่องมาจากการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิดงักล่าวจาก
บญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืเรยีกคนืจากธนาคาร และ/หรอื น าไปลงจ่ายใน
บญัชเีดนิสะพดัโดยถอืเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัชโีดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีดอกเบีย้ทบต้นของเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญากู้เบกิเงนิเกนิบญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าว ตามจ านวนเงนิที่ต้องช าระหรอืคนื ตาม
ขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด เพื่อช าระหนี้ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี  
  ในกรณีทีเ่งนิในบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มใีหห้กั หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัช าระหนี้ไดค้รบถว้น 
และ/หรอื ธนาคารไม่สามารถน าไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดั ผู้ขอใช้บรกิารตกลงช าระเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัททีี่
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ธนาคารไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูข้อใชบ้รกิาร พรอ้มดอกเบีย้ของจ านวนเงนิทีไ่ม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบถ้วนดงักล่าว ใน
อตัราสงูสุดผดิเงื่อนไข ทัง้นี้ นับตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระเงนิเป็นต้นไป จนกว่าผู้ขอใชบ้รกิารจะช าระเงนิจ านวนดงักล่าว ใหแ้ก่
ธนาคารจนเสรจ็สิน้ครบถว้น 
 11.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า ในกรณีทีธ่นาคารไดด้ าเนินการไปตามค าขอใชบ้รกิาร และ/หรอืรายการการใชบ้รกิาร 
ของผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัช าระไวแ้ลว้ไม่ว่า
ดว้ยประการใด ๆ ทัง้สิน้ 
 11.6 การช าระเงนิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาการใชบ้รกิาร จะต้องปราศจากภาระผูกพนั ขอ้โต้แยง้ ขอ้จ ากดั หรอืเงื่อนไข
ใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธหิกักลบลบหนี้    
 11.7 การช าระ หรอืการโอนเงนิใดๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืผ่านช่องทางอื่นของธนาคารภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใดๆ ของธนาคารทีม่กีบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัไม่ว่าของประเทศไทยหรอื
ของประเทศอื่น เช่น  ให้ธนาคารมสีทิธหิกัเงนิตามอตัราภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงดงักล่าว 
ก่อนช าระหรอืโอนเงนินัน้ใหแ้ก่หรอืตามค าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเพิม่เงนิเพื่อชดเชยการหกัเงนิดงักล่าว  
  นอกจากนี้ ตราบเท่าทีธ่นาคารมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใด ๆ ของธนาคารทีม่ี
กบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคแรก ธนาคารมสีทิธ ิตรวจสอบและเกบ็ขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ใหแ้ก่องคก์รหรอืหน่วยงานดงักล่าว 
 
12. ค ำรบัรองของผูข้อใช้บริกำร 
 ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองต่อธนาคาร ดงัต่อไปนี้ (โดยถอืเป็นการรบัรองอย่างต่อเน่ือง และใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หค้ ารบัรอง
เหล่าน้ีทุกครัง้ทีม่กีารเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร) 
 12.1 ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามสามารถตามกฎหมายและมอี านาจในการเขา้ท าและปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.2 การทีผู่ข้อใชบ้รกิารเขา้ท าและปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใต้สญัญาการใชบ้รกิาร ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขดัแยง้กบักฎหมาย
ใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัผูข้อใชบ้รกิาร เอกสารจดัตัง้ของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืขอ้จ ากดัตามสญัญาใด ๆ ซึง่ผกูพนัหรอืมผีลกระทบต่อผูข้อใช้
บรกิาร 
 12.3 ผู้ขอใช้บรกิารได้รบัอนุญาตและความยนิยอมทีจ่ าเป็นทัง้ปวงส าหรบัการเขา้ท าและปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
 12.4 ไม่มเีหตุผดินัดตามสญัญาการใชบ้รกิารซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอืด าเนินอยู่ และไม่มเีหตุผดินดัดงักล่าวซึง่อาจเกดิขึน้จากการ
ทีผู่ข้อใชบ้รกิารอาจท าหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.5 ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารของธนาคารตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดของแต่ละบรกิารทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้  
 12.6 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้  
ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าทุกประการ  
 
13. เหตผิุดนัด 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูผ้ดินดัผดิเงื่อนไข คอื 
 13.1 เมื่อผู้ขอใชบ้รกิารไม่ช าระต้นเงนิ ดอกเบี้ย ตามจ านวน และ/หรอื ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสญัญาการใชบ้รกิาร 
หรอืเอกสารสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาการใชบ้รกิาร 
 13.2 เมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้เกดิขึน้ และธนาคารไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอื
เป็นสาระส าคญั และเป็นกรณีผดินดัผดิเงื่อนไขตามสญัญาการใชบ้รกิาร ซึง่ธนาคารไดส้ง่หนงัสอืแจง้ให้ผูข้อใชบ้รกิารทราบถงึกรณี
ผดินดัผดิเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
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  13.2.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดและ
กฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ทีธ่นาคารก าหนด 
  13.2.2 เมื่อผู้ขอใช้บรกิารไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัิผดิข้อตกลง หรอืเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาการใช้บรกิาร 
ไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใดกต็าม 
  13.2.3 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร หรอืจ านวนเงนิใด ๆ ทีถ่งึก าหนดช าระภายใต้สญัญาการใชบ้รกิารหรอืเงนิจ านวนใดกต็าม ซึง่จะ
สง่ผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณ์ของบรกิารหนึ่งบรกิารใดภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร  
  13.2.4 เมื่อปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารที่ผู้ขอใช้บรกิารมอบให้แก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็ หรอืเป็นเอกสารปลอม  
หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย  
  13.2.5 เมื่อผู้ขอใช้บริการผิดนัดไม่ช าระหน้ีสินอื่นใดที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือ 
มเีหตุการณ์อื่นใดทีธ่นาคารเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการด าเนินการหรอืสถานะการเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร  
  13.2.6 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั ถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ถูกเจา้พนกังานยดึหรอือายดัทรพัย ์มกีารรอ้ง
ขอให้ฟ้ืนฟูกจิการ กระท าการใดอนัอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ถูกร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิการ หรอืยื่น 
ค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของตนเอง หรอืกระท าการประนอมหนี้  
  13.2.7 เมื่อสนิคา้ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารเกดิความเสยีหาย บุบสลาย สญูหาย หรอืเสือ่มราคา ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น  
  13.2.8 เมื่อผู้ค ้าประกนั และ/หรอื ผู้จ านองทรพัย์สนิเป็นประกนัการช าระหนี้ทีผู่้ขอใชบ้รกิารมอียู่กบัธนาคารตาม
สญัญาการใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ไดย้กเลกิการค ้าประกนั และ/หรอื การจ านองดงักล่าว หรอืไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืความยนิยอมในการ
ทีธ่นาคารไดผ้่อนเวลา ผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  13.2.9 ผู้ขอใช้บริการกระท าหรือยินยอมให้มีการกระท าการใดอันเป็นเหตุให้บุคคลใด ใช้บริการหรือใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมดิ ดูหมิน่ หมิน่ประมาท ข่มขู่  ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 
ขอ้ผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความลบั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของหน่วยงานทีม่อี านาจ
ก ากบัดแูลการด าเนินการเกีย่วกบับรกิารของธนาคาร และ/หรอื การด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ธนาคาร 
  13.2.10 ผู้ขอใช้บริการกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มีการปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ  
โปรแกรมรบกวนอื่นๆ เขา้สูร่ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกระท าการใด ๆ ทีร่บกวนหรอืท าใหบุ้คคลอื่นไม่สามารถใชบ้รกิารของธนาคาร
หรือไม่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
  13.2.11 ค ารบัรองใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้ริการไดใ้หห้รอืถอืว่าไดใ้หไ้วไ้ม่ถูกตอ้งหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิในสาระส าคญั ณ เวลาที่
ค ารบัรองดงักล่าวไดถู้กใหไ้ว ้
 
14. กำรระงบักำรให้บริกำรชัว่ครำว กำรยกเลิกกำรให้บริกำร และกำรบอกเลิกสญัญำกำรใช้บริกำร 
 14.1 ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธใิชบ้รกิารของธนาคารโดยจ ากดัตามวนัและเวลาทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้ และมสีทิธใิชบ้รกิารได้
ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใช้บริการ และ/หรือ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆ ที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ และ/หรอื ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธกิ าหนดขอ้ปฏบิตับิงัคบัแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิารส าหรบัการใชบ้รกิารในแต่ละบรกิาร และ/หรอื แต่ละครัง้เป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ 
 14.2 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดทีจ่ะปฏเิสธไม่ใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ส าหรบั
การขอใชบ้รกิารในครัง้หนึ่งครัง้ใดได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า  
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 14.3 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดทีจ่ะระงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวเพื่อการปรบัปรุงหรอืพฒันาบรกิารหรอืระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืดว้ยเหตุอื่นใดทีธ่นาคารเหน็สมควร ตามระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด หรอืเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอื เวลา และ/
หรอื รายละเอยีดในการใหบ้รกิาร และ/หรอื ประเภทบรกิาร หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารของธนาคารบรกิารหนึ่งบรกิารใด หรอืทัง้หมด 
หรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีหนึ่งกรณีใด
ต่อไปนี้ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารไดท้นัท ีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิาร  
  14.3.1 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  14.3.2 ธนาคารเหน็ว่ากจิการหรอืการด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
  14.3.3 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ามพีฤตกิารณ์น่าเชื่อว่ามกีารใชบ้รกิาร หรอืมกีารท ารายการการใชบ้รกิาร ทีอ่าจผดิ
กฎหมาย หรอืผดิกฎเกณฑข์้อบงัคบัใดทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ หรอืโดยทุจรติหรอืโดยมชิอบไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็น
การกระท าของบุคคลใดกต็าม 
  14.3.4 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนัน้ มคีวามเกีย่วพนักบับุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา 
นิตบิุคคล คณะบุคคล องคก์ร ประเทศ หรอืหน่วยงานใดๆ) ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระท าอนัเป็นการก่อการร้าย หรอืทีถู่ก
ลงโทษ (sanction) หรอืเกีย่วพนักบับุคคลทีถู่กลงโทษโดยองคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรอืโดยหน่วยงานใด
ทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
  14.3.5 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนัน้อาจเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิทีไ่ดม้าจาก หรอืน าไปใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกจิกรรมทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการฟอกเงนิ หรอืตามกฎหมายอื่น 
  14.3.6 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือค าสัง่ของศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ร ัฐ หรือ
หน่วยงานทางการ  
  14.3.7 ความจ าเป็นอื่นใดซึง่ธนาคารเหน็ว่าไม่อาจแจง้ล่วงหน้าได ้ 
  ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะรายงานรายละเอยีดของรายการการใชบ้รกิารนัน้ต่อศาล พนักงานสอบสวน 
เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐั  
  อน่ึง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลใดๆ ในการด าเนินการ
ของธนาคารดงักล่าวในขอ้ 14.3 นี้ แต่ประการใดทัง้สิน้  
 14.4 กรณีผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารไม่ว่าบรกิารหนึ่งบรกิารใดหรอืทุกบรกิารกต็าม หรอืบอกเลกิสญัญา 
การใชบ้รกิาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 14.5 การระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืการใชบ้รกิาร ไม่ท าใหส้ทิธแิละหน้าทีท่ ัง้หลายตามสญัญา
การใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารทีม่ผีลบงัคบัแลว้นัน้สิน้สดุลง  โดยยงัคงมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารอย่างสมบูรณ์
ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีารด าเนินการตามสญัญาการใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวจนครบถว้น และธนาคารมสีทิธเิรยีก
เกบ็เงนิที่เกดิขึน้จากหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้เงนิจ านวนใด ๆ อนัเกี่ยวกบัการใช้บรกิารตาม
สญัญาการใชบ้รกิารไดจ้นครบถว้น โดยใหน้ าขอ้ 11. ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution มาใชบ้งัคบั 
 
15. ควำมรบัผิดและข้อยกเว้นควำมรบัผิดของผูข้อใช้บริกำร 
 15.1 นอกจากค่าเสยีหาย และเงนิจ านวนใด ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดว้ย  
  15.1.1 ค่าเสยีหายทีเ่กีย่วเนื่องหรอืทีเ่ป็นผลสบืเนื่องมาจากการทีธ่นาคารไดใ้หบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญา  
การใชบ้รกิาร 
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  15.1.2 หากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารหรอืด าเนินการ
ใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารตอ้งรบัผดิชอบต่อบุคคล
อื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่น ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย  
  15.1.3 ค่าใชจ้่ายใด ๆ เกีย่วเนื่องกบัการด าเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิกบัธนาคารในการบงัคบัช าระหนี้  
 15.2 ในการใชบ้รกิารโอนเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิชอบในกรณีมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จาก
เหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  15.2.1 เกดิรายการการใชบ้รกิารขึน้ก่อนทีธ่นาคารจะไดส้่งมอบรหสัประจ าตวั และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.2 เกดิรายการการใชบ้รกิารโดยมชิอบและมใิช่ความผดิของผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.3 ธนาคารไม่ปฏบิตัติามค าขอ หรอืค าสัง่ระงบัรายการการใชบ้รกิาร หรอือายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั 
และ/หรอือุปกรณ์เพื่อการท ารายการของผูข้อใชบ้รกิาร ทีธ่นาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารโดยถูกตอ้งตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ 
และเกดิรายการการใชบ้รกิารขึน้ 
 
16. ข้อยกเว้นควำมรบัผิดของธนำคำร 
 16.1 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าใน
ประการใดอนัเนื่องมาจากการทีธ่นาคารไดร้ะงบัหรอืปฏเิสธการใหบ้รกิาร หรอืไดใ้หบ้รกิารหรอืด าเนินการไปตามรายการการใช้
บรกิารหรอืสญัญาการใชบ้รกิารหรอืขอ้มูลทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่กดิจากความจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
 16.2 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิและบุคคลใดๆ ในความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายทีเ่กีย่วเนื่อง   
ความเสยีหายพิเศษหรือความเสยีหายโดยพฤติการณ์พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสยีหรือความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  
การสญูเสยี ผลก าไร รายได ้ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกจิ หรอืผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบั เป็นต้น ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใดๆ  
กต็าม ทัง้นี้ แมว้่าธนาคารจะทราบถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าวแลว้กต็าม 
 16.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความผดิพลาด ความล่าชา้หรอืปญัหาทางเทคนิคหรอืปญัหาอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ขอ้มลูทีจ่ดัใหม้ขีึน้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ซึง่รวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเบือ้งต้นทีธ่นาคารอาจเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบั
ผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ปรากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ หรอืในความถูกตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในเหตุอื่นใด
ทีม่ผีลท าใหธ้นาคารไม่ไดร้บัการสือ่สารทีผู่ข้อใชบ้รกิารสง่มายงัธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไดร้บัการสือ่สารดงักล่าวของ
ผูข้อใชบ้รกิารล่าชา้ โดยไม่ค านึงว่าผูข้อใชบ้รกิารจะไดม้กีารสง่การสือ่สารดงักล่าวมายงัธนาคารภายในเวลาทีเ่หมาะสมหรอืไม่ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวธนาคารอาจให้บรกิารหรอืไม่ให้บรกิาร  หรอื  เขา้ท าหรอืไม่เขา้ท ารายการการใช้บรกิาร หรอื
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์บัผูข้อใชบ้รกิารกไ็ด ้แลว้แต่ธนาคารจะเหน็สมควร 
 16.4 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ต่อผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีทีเ่กดิอุปสรรคหรอืความขดัขอ้ง
ในการใชบ้รกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ท ารายการ หรอืมขีอ้มลูผดิพลาด เนื่องจากเกดิเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ คอื 
  16.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารมเีงนิในบญัชไีม่พอ หรอืถูกระงบัการใชว้งเงนิสนิเชื่อกบัธนาคาร 
  16.4.2 การโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนินัน้ จะเป็นผลใหย้อดหนี้ในบญัชเีกนิกว่าวงเงนิสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารตกลง
กบัธนาคาร (ถา้ม)ี 
  16.4.3 อยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย  
  16.4.4 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ 
ใหบ้รกิาร อยู่แลว้ก่อนหรอืในขณะทีท่ ารายการโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนิ และ/หรอื ใชบ้รกิารนัน้ 
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  16.4.5 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ค าสัง่ของศาล หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ
เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บรกิารหรือการให้บรกิารหรอืการเขา้ท ารายการหรอืปฏบิตัิตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
  16.4.6 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  16.4.7 มเีหตุสดุวสิยั  
 16.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าในการให้บริการของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมกีารด าเนินการบางส่วนหรอื
ทัง้หมดผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรอื ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บรกิารรายอื่น และตกลงว่าธนาคารไม่ต้อง
รบัผดิชอบในความล่าชา้ ความบกพร่อง ความขดัขอ้ง การถูกรบกวน การไม่สามารถท างานไดอ้ย่างปกต ิการถูกขดัขวาง การเขา้สู่
ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การถูกโจรกรรม เปลีย่นแปลง แกไ้ข ความไม่สมบรูณ์ ความไม่ถูกตอ้งซึง่เกดิจากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เครอืขา่ย ฮารด์แวร ์และ/หรอื ซอฟทแ์วรไ์ม่ว่าของธนาคารหรอืของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นดงักล่าวกต็าม 
 
17. กำรหกักลบลบหน้ี 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธนิ าหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิใด ๆ ทีธ่นาคารตอ้งหรอืจะตอ้งช าระใหแ้ก่ผูข้อใช้
บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นหนี้หรอืเงนิทีถ่งึก าหนดช าระแลว้หรอืจะถงึก าหนดช าระในภายหน้ากด็ ีและไม่ว่าจะเป็นหนี้ทีม่วีตัถุประสงคแ์หง่
หนี้ประเภทเดยีวกนัหรอืต่างประเภทกนักด็ ีมาหกักลบลบหนี้กบัหนี้และจ านวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่า
จะเป็นหนี้หรอืเงนิที่ครบก าหนดช าระแล้วหรือจะครบก าหนดช าระในภายหน้า  โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงนิ สถานที่ช า ระเงนิหรอื
สถานทีล่งบญัชขีองหนี้ดงักล่าว ทัง้นี้ ในการหกักลบลบหนี้ดงักล่าว หากหนี้และจ านวนเงนิเหล่านัน้เป็นหนี้สกุลเงนิต่างกนั ธนาคาร
มสีทิธทิีจ่ะท าการแปลงหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิเหล่านัน้เป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นปกตขิองธนาคารได ้ ทัง้นี้  โดย 
ไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า และใหน้ าขอ้ 11.4 ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร  BIZ SMART SME Solution 
มาใชบ้งัคบั 
 
18. กำรรบัผิดรว่มกนัและแทนกนั 
 ในกรณีที่มผีู้ขอใชบ้รกิารร่วมในการใชบ้รกิารของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ผู้ขอใช้บรกิารหลกัและผู้ขอใชบ้รกิารร่วม 
ทุกรายตกลงผกูพนัรบัผดิตามสญัญาการใชบ้รกิารร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคารและ/หรอืบุคคลใด ๆ (ถา้ม)ี อย่างลกูหนี้ร่วม 
 
19. กำรสละสิทธิ 
 ในกรณีทีธ่นาคารละเลยไม่ใช ้หรอืล่าชา้ในการใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอืการใชอ้ านาจใดๆ ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารใน
ประการหนึ่งประการใดกต็าม จะไม่กระทบสทิธขิองธนาคารทีจ่ะเรยีกรอ้งใหก้ระท าการหรอืงดกระท าการอย่างใดๆ ภายใต้สญัญา
การใช้บริการนัน้และการที่ธนาคารใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรือใช้อ านาจภายใต้สญัญาการใช้บรกิารเพียงครัง้เดียวหรอืแต่
บางสว่น ไม่เป็นการจ ากดัตดัสทิธธินาคารทีจ่ะใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอือ านาจอื่นใด 
 
20. กำรโอนสิทธิและกำรว่ำจ้ำงหรอืมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกให้บริกำร 
 20.1 สทิธใิด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ถอืเป็นการเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารจะโอน
สทิธ ิหรอืน าไปก่อสทิธใินทางหลกัประกนั หรอืด าเนินการโดยประการใด ๆ ที่จะมผีลในลกัษณะท านองเช่นนัน้ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
 20.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธวิ่าจา้ง และ/หรอื มอบหมาย และ/หรอื ด าเนินการใดๆ ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
มาใหบ้รกิารสว่นหนึ่งสว่นใดตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าทีข่องธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิารไดต้ามที่
ธนาคารเหน็สมควร 



 ข้อก ำหนดของบริกำร BIZ SMART SME Solution 

 

T&C Biz Smart Solution and Top Up Product _v1_12032018   หนา้ 12 

 

 20.3 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารโอนสทิธ ิหน้าที่และผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง้หลกัประกนัตามสญัญาการใชบ้รกิาร  
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีธ่นาคารเหน็สมควรกไ็ด ้ทัง้นี้ ไม่ว่าเวลาใด ๆ กต็าม โดยเพยีงแต่แจง้
การโอนเป็นหนังสอืใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเท่านัน้ และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ดงักล่าว ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและด าเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อใหก้ารโอนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
21. สญัญำกำรใช้บริกำรไม่ใช่ข้อสญัญำเพื่อประโยชน์บุคคลภำยนอก 
 21.1 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ใช่ขอ้สญัญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 374 และไม่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืความรบัผดิใดๆ ทีบุ่คคลภายนอกจะพงึเรยีกรอ้งจากธนาคารไดท้ัง้สิน้   
 21.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใดโดยผิดพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  
กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารจะเจรจาท าความตกลงกบับุคคลดงักล่าวโดยตรงแต่ผูเ้ดยีว พรอ้มทัง้จะด าเนินการเรยีกรอ้งขอเงนิคนืเอง โดยที่
ผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอื บุคคลดงักล่าวไม่มสีทิธขิอใหธ้นาคารชดใชค้่าเสยีหาย และ/หรอื คนืค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม 
และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ และ/หรอืเงนิอื่นใด (หากม)ี แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 
22. กำรบนัทึกกำรสนทนำ กำรบนัทึกและประมวลผลข้อมูลกำรใช้บริกำร 
 ผู้ขอใช้บริการรบัทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถท าการบนัทกึบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บ รกิารกบัธนาคาร และ/หรอื 
จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงการบรกิารของธนาคาร และ/หรอื เพื่อ
การใดๆ ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบรกิารและรายการการใชบ้รกิาร แต่ทัง้นี้ ธนาคารไม่มหีน้าทีต่อ้งท า 
หรอืเกบ็รกัษาบนัทกึบทสนทนา และ/หรอื ขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ความยนิยอมอย่างเพกิถอนไม่ได้ในการ
ยอมรบับนัทกึการสนทนาและขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานและยนัผู้ขอใชบ้ริการ  และให้ธนาคารใชบ้นัทกึการสนทนาและ
ขอ้มลูดงักล่าวในกระบวนพจิารณาใดๆ หรอืตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
23. กำรรกัษำข้อมูลเป็นควำมลบัและกำรเปิดเผยข้อมูล 
 23.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรกัษาข้อมูลใดๆ ที่ได้รู้เนื่องจากการใช้บริการของธนาคารไว้เป็นความลับโดยจะ 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอนัขาด และจะไม่น าขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใช้หรอืแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอืบุคคลใดทัง้สิ้น 
รวมทัง้จะด าเนินการใหลู้กจา้ง และ/หรอื พนักงาน และ/หรอื ตวัแทน และ/หรอื บุคคลใดๆ ทีรู่ข้อ้มูลดงักล่าว ปฏบิตัติามเงื่อนไข
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ทัง้นี้ แมว้่าการใชบ้รกิารจะไดส้ิน้สดุลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 23.2 ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และยนิยอมใหธ้นาคารส่ง  โอน ใช ้และ/หรอื เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงนิ 
หน่วยงานราชการ ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และ/หรอื นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ทีธ่นาคารเป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ย ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหข์อ้มูล ให ้และ/หรอื ปรบัปรุง บรกิารหรอืผลติภณัฑ์ ใดๆ และ/หรอื 
เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ่าจจะเกดิการทุจรติ และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่ม่ต้องหา้มโดยกฎหมาย และ/หรอื เพื่อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ เพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบั
วตัถุประสงคด์งักล่าว โดยใหค้วามยนิยอมนี้มอียู่ตลอดไป แมว้่าจะไดม้กีารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ี้แลว้ หรอืผูข้อใช้
บรกิารจะไม่ไดใ้ชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑแ์ลว้กต็าม 
 23.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่ค านึงถงึว่าจะเกดิจากการให้
ขอ้มลูทีค่ลาดเคลื่อนต่อความจรงิ การละเวน้ ความล่าชา้หรอืเหตุอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
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24. กำรแก้ไขสญัญำกำรใช้บริกำรและกำรปรบัปรงุระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 24.1 ในกรณีที่ผู้ขอใชบ้รกิารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ เกี่ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ที่อยู่ ที่ตัง้ส านักงาน เลขหมาย
โทรศพัท ์โทรสาร  อเีมล หรอืผูต้ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้หน่วยงานของธนาคารที่
รบัผดิชอบบรกิารนัน้ ๆ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 24.2 ธนาคารมสีทิธกิ าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมวงเงนิการท ารายการรวมสูงสุดต่อวนัหรอืต่อครัง้ในการใช้
บรกิารของธนาคารไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
 24.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร โดยธนาคาร
จะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าก่อนทีก่ารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั โดยมหีนังสอืแจง้ไปยงั 
ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืประกาศเป็นการทัว่ไป หรอืประกาศบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซต์อื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี ซึ่งผู้ขอใช้บรกิารสามารถเรยีกดู และ/หรอื บนัทกึ (save) และ/หรอื พมิพ์ออก (print out) จาก
เวบ็ไซต์ดงักล่าวได้ด้วยตนเองในขณะนี้หรอืในภายหน้าได้ และตกลงยนิยอมผูกพนัปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าว 
รวมทัง้ทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิในภายหน้า ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงว่าผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าที่
ตอ้งตดิตาม อ่าน และยอมรบัผกูพนัปฏบิตัติามการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิทีธ่นาคารประกาศล่าสดุทุกประการ 
  กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมตามวรรคก่อนมผีลให้ผูข้อใชบ้รกิารต้องเสยีค่าใชจ้่ายหรอืมภีาระเพิม่ขึน้ 
หากธนาคารไม่ได้รบัแจ้งคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ในหนังสอืแจ้ง หรือวนัที่ลง
ประกาศแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวนัน้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไม่คดัคา้นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
 24.4 ธนาคารมสีทิธเิปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอื พฒันาซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวรแ์ละระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
โดยเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บรกิารที่จะต้องจดัการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการสื่อสารของผูข้อใช้
บรกิาร ใหร้องรบัและสามารถใชง้านร่วมกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
 
25. กำรบงัคบัใช้สญัญำกำรใช้บริกำร 
 25.1 สญัญาการใชบ้รกิารเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างผูข้อใชบ้รกิารและธนาคาร และใหใ้ชบ้งัคบัแทนสญัญา ขอ้ตกลง หรอื
บนัทกึความเขา้ใจทีเ่คยมขีึน้ก่อนหน้าน้ีระหว่างทัง้สองฝ่าย ทัง้น้ี ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตนตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึ
บรรดาข้อมูล ข้อความและข้อก าหนดที่ปรากฏ แสดง และ/หรือ มีอยู่ และ/หรือ ที่ธนาคารจะได้ประกาศก าหนดบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกสท์ุกประการ 
  ทัง้น้ี ขอ้ความในวรรคก่อนไม่เป็นการลบลา้งสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีท่ีคู่่สญัญาแต่ละฝา่ยมอียู่ต่อกนัอนัเน่ืองมาจากการ
ใดๆ อนัไดก้ระท าไปตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทกึความเขา้ใจทีเ่คยมขีึน้ก่อนหน้านี้ดงักล่าว 
 25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าฉบบัใดๆ ตกเป็นโมฆะ หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืไม่มผีล
บงัคบัใชต้ามกฎหมาย หรอืไม่สมบรูณ์ดว้ยประการใดๆ ใหส้ญัญาสว่นอื่นยงัคงมผีลสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ดต่้อไปตามกฎหมาย 
 25.3 กรณีข้อก าหนดทัว่ไปของบริการ BIZ SMART SME Solution ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละบริการ 
(ภายใตบ้รกิาร BIZ SMART SME Solution) ใหบ้งัคบัใชต้ามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร BIZ SMART SME 
Solution) 
 
26. กำรส่งค ำบอกกล่ำว 
 ค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใด ๆ ทีธ่นาคารไดส้่งไปยงัผูข้อใชบ้ริการหรอืผูต้ดิต่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดตามที่
อยู่ ทีต่ัง้ส านักงาน หมายเลขโทรสาร อเีมล ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิารหรอืตามทีธ่นาคารไดร้บัแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้ โดย
ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรอือเีมล หรอืการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด ใหถ้อืว่าไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้ริการแลว้โดยชอบ และผูข้อใช้
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บรกิารไดท้ราบถงึค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลนัน้ๆ แลว้ และบรรดาค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใดๆ ที่
ธนาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืผูต้ดิต่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหถ้อืว่าเป็นค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มลูของผู้ขอ
ใชบ้รกิารทีถู่กตอ้งแทจ้รงิ เป็นไปตามความประสงคโ์ดยถูกตอ้งของผูข้อใชบ้รกิารและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 
27. กำรปฏิบติัตำมระเบียบ คู่มือ ข้อก ำหนดและเอกสำรเก่ียวกบักำรใช้บริกำรของธนำคำร 
 27.1 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัผูกพนัและปฏบิตัิตามระเบยีบ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มอื และเอกสารอธบิาย
วธิกีารใชบ้รกิารของธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัหรอืถอืว่าไดร้บัไวแ้ลว้ก่อนหรอืในวนัทีท่ าค าขอใชบ้รกิาร 
รวมทัง้ตามทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดเพิม่เตมิ แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ โดยลงประกาศเป็น
การทัว่ไปบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซตอ์ื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี หรอืโดยวธิกีาร
อื่นใดทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดเพิม่เตมิ ซึง่ใหถ้อืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย 
 27.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า การทีธ่นาคารน าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารไปประกาศบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/
หรอื เวบ็ไซต์อื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี นัน้ เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบัได ้และ 
ตกลงว่า ในทุกครัง้ที่มกีารเขา้ใช้บรกิารหรอืท ารายการการใช้บรกิารนัน้ ผู้ขอใช้บรกิารได้ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใช้
บรกิารดงักล่าวแลว้ 
 
28. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั  
 สญัญาการใช้บรกิารอยู่ในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย ขอ้พพิาทใดๆ ที่เกดิขึน้จากหรอืเกี่ยวกบัสญัญาการใช้
บรกิาร ใหอ้ยู่ในอ านาจการพจิารณาของศาลไทย  
 
 

ข. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Business Net (ธนำคำรออนไลน์เพื่อธรุกิจ)   
 

1. ค าหรือข้อความในข้อก าหนดนี้  ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดทัว่ไปของบริการ BIZ SMART SME 
Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกจิ) โดยการท ารายการใชบ้รกิารต่าง ๆ ผ่าน
ระบบ SCB Business Net ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution ทุกประการ 
 

ค. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Local Collect – BC  (บริกำรรบัฝำกเชค็และเงินสด - BC) 
 

1. ค ำนิยำม 
  1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 
Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 
  1.2 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ Diff Zone” หมายความถงึ ค่าธรรมเนียมทีธ่นาคารเรยีกเกบ็จากผูข้อใชบ้รกิาร 
ในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ซึง่ใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารทีอ่ยู่ต่างเขตพืน้ทีก่บัสาขาของบญัชรีบัช าระเงนิ
และสาขาของบญัชทีีถู่กหกัเงนิตามตัว๋เงนิ 
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  1.3 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ No Zone” หมายความถงึ ค่าธรรมเนียมทีธ่นาคารเรยีกเกบ็จากผูข้อใชบ้รกิาร 
ในการให้บรกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ในอตัราเดยีวไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที่อยู่ในเขตพืน้ที่
เดยีวกบัหรอืต่างเขตพืน้ทีก่บัสาขาของบญัชรีบัช าระเงนิและสาขาของบญัชทีีถู่กหกัเงนิตามตัว๋เงนิ 
  1.4 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ Same Zone” หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
บรกิารในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ซึง่ใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกบัสาขาของบญัชี
รบัช าระเงนิซึง่ใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกบัสาขาของบญัชรีบัช าระเงนิและสาขาของบญัชทีีถู่กหกัเงนิ
ตามตัว๋เงนิ 
  1.5 “ตัว๋เงิน” หมายความถึง เช็ค และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายจัดตัง้ขึ้น
โดยเฉพาะ หรือ ดร๊าฟท์ และให้หมายความรวมถึงตัว๋สญัญาใช้เงนิ และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มี
กฎหมายจดัตัง้ขึ้นโดยเฉพาะเป็นผู้อาวลัด้วย ไม่ว่าตัว๋เงินนัน้จะถึงก าหนดช าระหรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระก็ตาม ทัง้นี้ ตัว๋เงิน
ดงักล่าวจะตอ้งระบุเป็นสกุลเงนิบาทเท่านัน้ 
  1.6 “บญัชีรบัช ำระเงิน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารที่มอียู่กบัธนาคารซึง่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดให้
ธนาคารน าเงนิสด และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตัว๋เงนิ เขา้บญัชดีงักล่าว ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร และ
ใหร้วมถงึเลขทีข่องบญัชเีงนิฝากนัน้ ทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงในภายหลัง ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็ามดว้ย ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ใหถ้อืเอาเงื่อนไขค าขอเปิดบญัชรีบัช าระเงนิ และเงื่อนไขการใชบ้ญัชรีบัช าระเงนิ เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก าหนดนี้ดว้ย 
 2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB  Local  Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด –BC)  โดยใหธ้นาคารรบัฝากเงนิสด 
และ/หรอื ตัว๋เงนิ ณ ทุกสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ และใหธ้นาคารน าเงนิสด และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตัว๋เงนิ
ดงักล่าวเขา้บญัชรีบัช าระเงนิ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ  
 3. เงื่อนไขและรายละเอยีดการน าเงนิเขา้บญัชรีบัช าระเงนิ 
  3.1 กรณีทีม่กีารน าฝากเงนิสด ธนาคารจะน าเงนิสดนัน้ฝากเขา้บญัชรีบัช าระเงนิ ภายในวนัทีม่กีารน าฝากเงนิสดดงักล่าว  
ตามวธิกีารทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร 
  3.2 กรณีทีม่กีารน าฝากตัว๋เงนิเพื่อใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ ธนาคารจะน าเงนิเขา้บญัชรีบัช าระเงนิ ภายในวนัทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิ
ตามตัว๋เงนิได ้ตามวธิกีารทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร และภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
   3.2.1 ในกรณีทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามตัว๋เงนิไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร
ทราบในวนัท าการถดัไปจากวนัทีธ่นาคารทราบผลการเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอรบัตัว๋เงนิฉบบันัน้คนืได ้ณ 
สถานทีต่ามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัทีธ่นาคารแจง้ใหท้ราบ  
   3.2.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามระเบยีบและวธิปีฏบิตัขิองธนาคารเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิตามตัว๋เงนิและ 
การคนืตัว๋เงนิทุกประการ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผดิชอบไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
  3.3 ธนาคารจะน าเงนิสดทีไ่ดร้บัฝากตามขอ้ 3.1 และ/หรอื เงนิทีเ่รยีกเกบ็ไดต้ามตัว๋เงนิตามขอ้ 3.2 ไปเขา้บญัชรีบัช าระ
เงนิภายในวนัท าการนัน้ๆ โดยรวบรวมยอดเงนิเป็นยอดเดยีวและน าเขา้บญัชรีบัช าระเงนิเมื่อสิน้วนัท าการแต่ละวนั เวน้แต่ค าขอใช้
บรกิารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 
   ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัและเขา้ใจดวี่าจ านวนเงนิทีธ่นาคารน าเขา้บญัชรีบัช าระเงนิให้แก่ผู้ขอใช้บรกิาร ตามที่
กล่าวมาในวรรคก่อนจะเป็นจ านวนเงนิหลงัจากทีธ่นาคารไดห้กัช าระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายทีผู่ข้อ
ใชบ้รกิารตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคารในแต่ละครัง้แลว้  
 4. ธนาคารจะจดัท ารายงานการใหบ้รกิารนี้ตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด และน าไปลงไวใ้นระบบ SCB Business Net 
และ/หรอื ระบบอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถเขา้ดแูละ Download รายงานนัน้ไดด้ว้ยตนเอง  
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 5. ในกรณีทีธ่นาคารไดท้ดรองจ่ายเงนิจ านวนใดๆ แทนผูข้อใชบ้รกิารไปก่อน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ชดใชเ้งนิทดรองจ่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาและตามวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในจ านวนเงนิ
ดงักล่าวในอตัราเท่ากบัอตัราสงูสุดนับตัง้แต่วนัทีธ่นาคารไดท้ดรองจ่ายเงินไปก่อนดงักล่าวเป็นตน้ไปจนถงึวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิารช าระ
เสรจ็สิน้ 
 6. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิารไม่ช าระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใช้จ่าย และ/หรอื เงนิทดรองจ่ายตาม
ขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution และ/หรอื ขอ้ก าหนดนี้ ภายในเวลาทีก่ าหนดไว ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงให้
ธนาคารคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินดังกล่าวในอัตราเท่ากับอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขแทนอัตราสูงสุด ทัง้นี้ นับตัง้แต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าวเป็นตน้ไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะช าระเสรจ็สิน้ 
 7. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิบรกิารน้ีเมื่อใดกไ็ด้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ จากการทีธ่นาคารบอกเลกิ
บรกิารนี้ 
 

ง. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Business PromptPay-Payment (บริกำรพรอ้มเพยธ์รุกิจ-ช ำระเงิน) 

1.  ค ำนิยำม 
 1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ให้มคีวามหมายตามที่ได้นิยามไว้ในขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART 

SME Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดั
แจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

 1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมายความถึง การที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพร้อมเพย์ธุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยก าหนดวนัที่ที่ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผู่กกบัพร้อมเพย์ของผูข้อใช้
บรกิารเป็นวนัก่อนวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่
ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา 09.30 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 
วนั หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่อ
อื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

 1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมายความถงึ การทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพร้อมเพย์ธุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยก าหนดวนัที่ที่ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผู่กกบัพร้อมเพย์ของผูข้อใช้
บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารท าการโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารตอ้ง
ส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอื
ตามวนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนดทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่ง่ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ และ/
หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

 1.4 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ SCB Business 
PromptPay-Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มูลตามรายละเอยีดทีธ่นาคาร
ก าหนด 

 1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
 1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที ่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  
2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยใหธ้นาคาร

โอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผ่กูกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิารไปเขา้บญัชทีีร่บัโอนของผูร้บัเงนิทีม่อียู่กบัธนาคารอื่นในประเทศไทยที่
เป็นสมาชกิ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที่ระบุใน 
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ค าขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าค าขอทีส่่งใหธ้นาคารในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลาด หรอืระบุจ านวนเงนิที่
ใหธ้นาคารโอนเงนิเกนิไปจากจ านวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะต้องช าระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิาร
รอ้งขอใหธ้นาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีีร่บัโอนดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารทีจ่ะด าเนินการใหต้ามค ารอ้ง
ขอนัน้หรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

 ทัง้นี้ ในกรณีทีธ่นาคารรบัจะด าเนินการใหต้ามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใช้จ่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผู้ขอใชบ้รกิาร รวมทัง้ตกลงด าเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามค ารอ้งขอไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาทีธ่นาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว   

 อนึ่ง  ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดได้รบัความเสยีหายเนื่องจากการกระท าของ
ธนาคารตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดงักล่าวทัง้สิ้น โดยหากธนาคารต้อง
รบัผดิชอบต่อบุคคลอื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่น ๆ ทีธ่นาคารไดร้บั
ดว้ย ทัง้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โต้แยง้หรอืขอ้พพิาทขึน้ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใด  
ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ 
และ/หรอื บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสง่ค าขอต่อรายการไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท หรอืจ านวนอื่นใดตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
6. ในกรณีวนัที่ที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอให้ธนาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงใหธ้นาคาร

ด าเนินการใหบ้รกิารในวนัท าการถดัไป 
 

จ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Payroll  (บริกำรโอนเงินอตัโนมติั) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมายความถึง การที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บรกิาร SCB Payroll (บริการโอนเงนิ
อตัโนมตั)ิ โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บั
เงิน หรือตามวนัอื่นใดที่ธนาคารก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net 
ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที่ที่ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดที่ธนาคาร
ก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิี่จะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอที่ส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที่ธนาคาร
ก าหนดดงักล่าว 

1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมายความถงึ การที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิ
อตัโนมตัิ) โดยก าหนดวนัที่ทีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ี่ใหธ้นาคารโอนเงนิ
ใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business 
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Net ก่อนเวลา 21:00 น. ของวนัที่ที่ให้ธนาคารโอนเง ินให้แก่ผู ้รบัเง ิน หรือตามวนัและเวลาอื่นใดที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ 
ธนาคารมีสทิธิที่จะไม่ให้บร ิการส าหรบัค าขอที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ และ/หรือ เกินเวลาที่ธนาคารก าหนด
ดงักล่าว 

1.4 “ค ำขอ” หมายความถงึ ค าขอของผูข้อใชบ้รกิารทีข่อใหธ้นาคารด าเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอน
เงนิอตัโนมตั)ิ ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 

1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที ่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใช้
บรกิารไปเขา้บญัชทีีร่บัโอนทีม่อียู่กบัธนาคาร  รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ 
ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART 
SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าค าขอทีส่่งใหธ้นาคารในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลาด หรอืระบุจ านวนเงนิที่
ใหธ้นาคารโอนเงนิเกนิไปจากจ านวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิาร
ร้องขอให้ธนาคารหกัเงนิคนืจากบัญชทีีร่บัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที่จะด าเนินการใหต้าม 
ค ารอ้งขอนัน้หรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ในกรณีทีธ่นาคารรบัจะด าเนินการใหต้ามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ตกลงด าเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามค ารอ้งขอไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาทีธ่นาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ่ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการกระท าของธนาคาร
ตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่นใดทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย ทัง้ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึน้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

 
ฉ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Direct Credit  (บริกำรโอนเงิน) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมายความถงึ การทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอน
เงนิ) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ 
หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ล่วงหน้า 
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ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที่ทีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ 
ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่ง่ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่อื่น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมายความถงึ การทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Direct Credit (บรกิารโอน
เงนิ) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้ ับ
เงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อน
เวลา 21:00 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบัเงนิ หรือตามวนัและเวลาอื่นใดที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธิ
ที่จะไม่ให้บริการส าหรบัค าขอที่ส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่อื่น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

1.4 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ SCB Direct Credit 
(บรกิารโอนเงนิ) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 

1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที ่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้
บรกิารไปเขา้บญัชทีีร่บัโอนทีม่อียู่กบัธนาคาร รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ 
ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART 
SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าค าขอทีส่่งใหธ้นาคารในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลาด หรอืระบุจ านวนเงนิที่
ให้ธนาคารโอนเงนิเกนิไปจากจ านวนเงนิที่ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องช าระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผู้ขอใช้
บรกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีีร่บัโอนดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารทีจ่ะด าเนินการให้
ตามค ารอ้งขอนัน้หรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ในกรณีทีธ่นาคารรบัจะด าเนินการใหต้ามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ตกลงด าเนินการใด ๆ 
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามค ารอ้งขอไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ กต็าม   ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใช้จ่ายใด ๆ บรรดาที่
ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ่ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการกระท าของธนาคาร
ตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื่นเพยีงใด ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่น ๆ  ที่ธนาคารได้รบัด้วย ทัง้ผู้ขอใช้
บรกิารตกลงและยอมรบัว่า ถา้มขีอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทขึน้ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

 
ช. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Smart Credit  (บริกำรโอนเงินรำยย่อยระหว่ำงธนำคำร) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 
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1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมายความถงึ การทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Smart Credit (บรกิารโอน
เงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัทีท่ีใ่หธ้นาคาร
โอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดที่ธนาคารก าหนด และผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งค าขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB 
Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา 9.30 น.ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื่นใด
ทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที่
ธนาคารก าหนดดงักล่าว 

1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมายความถึง การที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Smart Credit (บรกิารโอน
เงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ีใ่ห้
ธนาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร 
SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด 
ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิี่จะไม่ให้บรกิารส าหรบัค าขอที่ส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที่ธนาคารก าหนด
ดงักล่าว 

1.4 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ  SCB Smart Credit 
(บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 

1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Smart Credit (บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไปเข้าบัญชีที่ร ับโอนของผู้ร ับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก ITMX 
(Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใช้บรกิารเสริมของบริการดงักล่าว ตามที่ระบุในค าขอใช้บรกิาร  
(ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร 
BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าค าขอทีส่่งใหธ้นาคารในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลาด หรอืระบุจ านวนเงนิที่
ใหธ้นาคารโอนเงนิเกนิไปจากจ านวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิาร
ร้องขอให้ธนาคารหกัเงนิคนืจากบญัชีทีร่บัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที่จะด าเนินการใหต้าม 
ค ารอ้งขอนัน้หรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ในกรณีทีธ่นาคารรบัจะด าเนินการใหต้ามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ตกลงด าเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามค ารอ้งขอไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาทีธ่นาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ่ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการกระท าของธนาคาร
ตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่นใดทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย ทัง้ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึน้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 
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5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสง่ค าขอต่อรายการไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท หรอืจ านวนอื่นใดตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
6. ในกรณีวนัที่ที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงใหธ้นาคาร

ด าเนินการใหบ้รกิารในวนัท าการถดัไป 
 

ซ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Bahtnet  (บริกำรโอนเงินในประเทศข้ำมธนำคำร) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “ค ำขอ” หมายความถงึ ค าขอของผูข้อใชบ้รกิารทีข่อใหธ้นาคารด าเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอน
เงนิในประเทศขา้มธนาคาร) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 

1.3 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.4 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) โดยใหธ้นาคารด าเนินการโอนเงนิ
ไปเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้รบัเงนิที่มอียู่กบัธนาคารอื่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชกิระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด 
โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าค าขอทีส่่งใหธ้นาคารในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลาด หรอืระบุจ านวนเงนิที่
ให้ธนาคารโอนเงนิเกนิไปจากจ านวนเงนิที่ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องช าระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผู้ขอใช้
บรกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกัเงนิคนืจากบญัชีทีร่บัโอนดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารทีจ่ะด าเนินการให้
ตามค ารอ้งขอนัน้หรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ในกรณีทีธ่นาคารรบัจะด าเนินการใหต้ามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ตกลงด าเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามค ารอ้งขอไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาทีธ่นาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ่ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการกระท าของธนาคาร
ตามค ารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่นใดทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย ทัง้ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึน้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิารนี้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนเงนิต่อรายการ 
6. ในกรณีวนัที่ที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคาร

ด าเนินการใหบ้รกิารในวนัท าการถดัไป 
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7. ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสง่ค าขอผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อนเวลา 15.00 น.ของวนัท า
การทีป่ระสงคใ์หธ้นาคารด าเนินการโอนเงนิตามค าขอดงักล่าว  
 

ฌ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB iCheque Book (บริกำรสัง่ซ้ือสมุดเชค็) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ SCB iCheque Book 
(บรกิารสัง่ซือ้สมุดเชค็) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB iCheque Book (บรกิารสัง่ซือ้สมุดเชค็) โดยใหจ้ดัท าเชค็และน าสง่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร
ตามค าขอทีธ่นาคารได้รบัผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net รวมถึงใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที่ระบุในค าขอใช้
บรกิาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของ
บรกิาร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

4. ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าอตัราค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้บรกิาร ที่ผู้ขอใช้บรกิารต้องช าระ
ส าหรบัการสัง่ซือ้สมุดเชค็ในแต่ละครัง้อาจมอีตัราทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะขึน้อยู่กบัวธิกีารจดัสง่สมุดเชค็ทีผู่ข้อใชบ้รกิารเลอืกหรอืระบุใน
การสัง่ซือ้สมุดเชค็แต่ละคราว ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระตามอตัราและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 

5. ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าบริการจัดส่งสมุดเช็ค และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี ในวนัจดัท าสมุดเชค็ตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดในการสัง่ซือ้สมุดเชค็แต่ละคราว ทัง้นี้ วนัทีท่ีก่ าหนดให้
ธนาคารจดัท าสมุดเชค็ ตอ้งเป็นวนัท าการเท่านัน้ 

6. ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เปิดใช ้(Activate) สมุดเชค็ทนัททีีไ่ดร้บัสมุดเชค็ โดยต้องท าการ Activate ผ่านระบบบรกิาร SCB 
Business Net ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้ ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าสมุดเชค็เล่มใดไม่ไดม้กีาร Activate 
ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารท าการ Activate สมุดเชค็เล่มนัน้ตามวธิกีารและเงื่อนไข
ทีธ่นาคารก าหนดไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ชค็ของผูข้อใชบ้รกิาร  

อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที่เช็คไม่ได้มีการ Activate ตามวรรคก่อน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่ต้อง
รบัผดิชอบต่อผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ทัง้สิน้ 

7. การยกเลิกการสัง่ซื้อสมุดเช็คต้องท ารายการผ่านระบบบริการ SCB Business Net และส่งรายการยกเลิกนัน้ถึงธนาคาร
ภายในวนัท าการก่อนถงึวนัทีก่ าหนดใหธ้นาคารจดัท าสมุดเชค็เท่านัน้ 

 
ญ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Business Alert (บริกำรแจง้เตือนธรุกิจ) 

1. ค ำนิยำม 
1.1 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART SME 

Solution เวน้แต่จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้
ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 
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1.2 “ช่องทำงกำรแจ้งเตือน” หมายความถงึ การแจง้ขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื หรอืแจง้ขอ้ความไป
ยงั E-mail Address หรือผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ ตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ และ/หรือ ตามที่ธนาคารจะได้เปิดให้บริการ
เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business Alert (บรกิารแจง้เตอืนธุรกจิ) โดยใหธ้นาคารแจง้ขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางการแจง้เตอืน ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไป
ของบรกิาร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ   

3. ธนาคารมสีทิธกิ าหนด และ/หรอื เปลีย่นแปลงรายละเอยีดและวธิกีาร และ/หรอื ช่องทางการใหบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารแจง้
เตอืนธุรกจิไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

4. ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่า ธนาคารให้บรกิารแจ้งเตือนธุรกจิเพื่ออ านวยความสะดวก และเพื่อให้ผู้ขอใช้บรกิ ารได้ทราบ
ขอ้มลูไดร้วดเรว็ขึน้ โดยขอ้มลูใด ๆ ทีธ่นาคารไดส้ง่ไปยงัหรอืผ่านช่องทางการแจง้เตอืน ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มลูนัน้ๆ 
แลว้ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสารทีแ่จง้เตอืนดงักล่าว เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งต้นเพื่อใหผู้ข้อใชบ้ริการได้
ทราบขอ้มลู และ/หรอื ข่าวสารต่างๆ เท่านัน้ มไิดเ้ป็นการผกูพนัหรอืรบัรองว่าธนาคารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งจะตอ้งใหบ้รกิาร หรอืการใช้
บรกิารหรอืการท าธุรกรรมตามขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสารทีแ่จง้เตอืนดงักล่าวจะเป็นผลส าเรจ็ แต่ขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงื่อนไขของการใหบ้รกิาร และ/หรอื การใชบ้รกิาร และ/หรอื การท าธุรกรรมแต่ละประเภทนัน้ๆ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารสามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินการไดต้ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใหบ้รกิาร และ/หรอื การใชบ้รกิาร และ/หรอื การท าธุรกรรมดงักล่าว 
และธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยประการใดอนั
เน่ืองจากการใชบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า บรกิารแจง้เตอืนธุรกจิเป็นบรกิารทีต่้องเกีย่วขอ้งกบัระบบการสือ่สารซึง่กระท าโดยผูด้แูลจดัการหรอื
ผู้ให้บรกิารระบบ และ/หรอื ช่องทางการสื่อสาร และ/หรอื สื่อที่เกี่ยวขอ้งและอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร  ดงันัน้ หาก
ปรากฏว่าขอ้มูล  และ/หรอื  ขา่วสารทีแ่จง้เตอืนนัน้ไม่ถูกต้อง  และ/หรอื  กรณีเกดิความผดิพลาดหรอืล่าชา้ในการแจง้เตอืน  และ/หรอื  
กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไม่ไดร้บัขอ้ความแจ้งเตอืน เนื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุอื่นใดอนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึง่
เป็นอุปสรรคต่อการที่ธนาคารจะให้บริการแจ้งเตือนธุรกิจ เช่น ระบบสื่อสารขดัข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชัว่คราวเพราะ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาทางด้านพลงังาน ภยัพบิตัิธรรมชาติ การกระท าของบุคคลภายนอก การกระท าของหน่วยงาน
รฐับาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนส่งติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืขอ้มูลทีเ่ป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful 
Data) ฯลฯ หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะไม่เรยีกรอ้งหรอืฟ้องร้องใหธ้นาคารชดใชค่้าเสยีหายใดๆ แต่
ประการใดทัง้สิน้ 

6. ในกรณีเอกสารหลกัฐาน และ/หรอื เลขที่ของบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บตัรเครดติ และ/หรอื สนิเชื่อส่วนบุคคล Speedy 
Cash / Speedy Loan (ถา้ม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารไดเ้ปลีย่นแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม ใหก้ารขอใชบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิยงัคงมี
ผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash / Speedy Loan ที่ได้มีการ
เปลีย่นแปลงเอกสารหลกัฐาน และ/หรอื เลขทีข่องบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บตัรเครดติ และ/หรอื สนิเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash / 
Speedy Loan ดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ 

7. ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิผ่านชอ่งทางการแจง้เตอืนช่องทางหน่ึงช่องทางใด และ/หรอื ยกเลกิการ
ให้บรกิารแจ้งเตือนธุรกจิของธนาคารเมื่อใดกไ็ด้ โดยไม่จ าเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลแต่อย่างใด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้
บรกิารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศเป็นการทัว่ไป ณ ส านกังานหรอืสาขาของธนาคาร หรอืลงประกาศในเครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ตบนเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืโดยวธิกีารอื่นใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควร หรอืมหีนังสอืแจง้ไปยงัผูข้อใชบ้รกิารโดยตรง 
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือธนาคารมีเหตุผลอนัสมควร ธนาคารไม่จ าต้องแจ้งล่วงหน้า หรืออาจแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
ก าหนดเวลา และ/หรอื โดยวธิกีารอื่นใดนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้กไ็ด้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-Registration (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ลงทะเบยีน) ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “บริกำร 
พร้อมเพย”์ กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “ธนำคำร” ตามรายละเอยีดการให้บรกิารทีธ่นาคารก าหนด โดย 
ตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงันี้ 
 1. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งท าค าขอหรอืรายการขอใชบ้รกิารพรอ้มเพยก์บัธนาคารตามช่องทางและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด ไดแ้ก่ สาขา
ของธนาคาร บรกิารอนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ของธนาคาร หรอืช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะก าหนดเพิม่เติม โดยผูข้อใช้บริการสามารถก าหนดใช้ 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หรอืขอ้มลูอื่นใดทีจ่ะมกีารประกาศเพิม่เตมิในภายหน้า (ถา้ม)ี เป็นพรอ้มเพยผ์กูกบับญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รือบญัชี
เดนิสะพดั ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “บญัช”ี ของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคาร และภายใตเ้งื่อนไขดงันี้ 
  1.1  บญัชทีีจ่ะถูกผูกกบัพรอ้มเพย ์ต้องมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกต ิโดยต้องเป็นบญัชทีีม่ชีื่อผูข้อใชบ้รกิารเป็นเจา้ของบญัชี
เท่านัน้ เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
  1.2 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองผูข้อใชบ้รกิาร 1 รายสามารถก าหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพยไ์ด ้1 พรอ้มเพย ์และตอ้งเป็นหมายเลขที่
ยงัไม่ถูกก าหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพยผ์กูกบับญัชอีื่น ไม่ว่าจะเป็นบญัชทีีม่อียู่กบัธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิใด  
  1.3 1 พรอ้มเพย ์ผูกได้กบั 1 บญัช ี(รวมทุกธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิในประเทศไทย) เวน้แต่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรอื ธนาคารจะมขีอ้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในภายหน้า  
 2. เมื่อไดร้บัค าขอหรอืรายการขอใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ลว้ ธนาคารจะส่งขอ้มลูการขอใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ต่ละรายการไปตรวจสอบ
ข้อมูลและลงทะเบียนพร้อมเพย์ กบัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” ของบริษัท  
เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอ๊กซ ์จ ากดั หรอืของผู้ให้บรกิารทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน” หากธนาคารพบว่า
ขอ้มูลตามค าขอหรอืรายการขอใชบ้รกิารพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บรกิารไม่ถูกต้องอย่างชดัแจ้ง ธนาคารมสีทิธแิก้ไขให้ถูกต้องหรือระงบัการ
ลงทะเบยีนพรอ้มเพยไ์ด ้ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 
      อนึ่ง ธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้รบัแจ้งจาก  
ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน โดยธนาคารจะสง่ขอ้ความสัน้ SMS หรอืแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางอื่นใดทีธ่นาคารจะก าหนดเพิม่เตมิ 
 3.  ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่า ขอ้มลูตามทีร่ะบุในการขอใชบ้รกิารพรอ้มเพยน์ัน้เป็นขอ้มลูเป็นปจัจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นจรงิ
ทุกประการ และผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธแิละมคีวามสามารถตามกฎหมายในการใหข้อ้มลู การขอใชบ้รกิาร และการท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชบ้รกิารนี้ รวมถงึการยอมรบัผกูพนัตามขอ้ก าหนดนี้ 
 4.  พรอ้มเพยท์ีล่งทะเบยีนส าเรจ็แลว้ สามารถระบุหรอืใชพ้รอ้มเพยแ์ทนการระบุเลขทีบ่ญัชทีีถู่กผกูกบัพรอ้มเพยน์ัน้เพื่อการรบัโอน
เงนิเขา้บญัชดีงักล่าว หรอืท าเพื่อธุรกรรมใดๆ ตามทีธ่นาคารจะใหบ้รกิารต่อไป ทัง้นี้ เฉพาะรายการเงนิโอนในประเทศ และภายในวงเงนิต่อ
ครัง้และต่อวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนด แต่ตอ้งไม่เกนิจ านวนและตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด 
     อนึ่ง ผู้ขอใชบ้รกิารยอมรบัและเขา้ใจดวี่า นอกจากที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะในขอ้ก าหนดนี้แลว้ การใชบ้รกิารนี้มไิด้มผีลเป็นการ
ยกเลกิ เพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงสทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ ทีผู่้ขอใชบ้รกิารและธนาคารมอียู่ต่อกนัภายใต้ เงื่อนไขทัว่ไปส าหรบัการใชบ้รกิารของ
ธนาคารและการเปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภท และเงื่อนไขเฉพาะส าหรบัการเปิดบญัชเีดนิสะพดัของบญัชทีี่ถูกผูกกบัพร้อมเพย์ และ/หรอื 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื การท าธุรกรรมกบับญัชดีงักล่าว แต่ประการใด 
 5. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าการท าธุรกรรมเกีย่วกบับญัชใีดๆ หากไดม้กีารระบุพรอ้มเพย ์ทีผู่กกบับญัชนีัน้แลว้ย่อมมผีลเท่ากบัเป็น
การระบุเลขทีบ่ญัชแีละเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชนีัน้ๆ และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 6.  ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์มื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของธนาคาร 
 7.  ธนาคารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราว หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนี้ทัง้หมด หรอืบรกิารหนึ่งบรกิารใดภายใตบ้รกิารนี้ แก่ผูข้อใช้
บรกิารเมื่อใดกไ็ด ้โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีทีธ่นาคารไม่สามารถแจง้ล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจง้ให้  
ผูข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็ 
  อน่ึง ในกรณีดงัต่อไปนี้ ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใชพ้รอ้มเพยท์นัททีีธ่นาคารพบเหตุดงักล่าวได้ 
  7.1  บญัชทีี่ถูกผูกกบัพร้อมเพย ์ถูกปิดหรอืถูกยกเลกิ ไม่ว่าโดยผู้ขอใชบ้รกิาร หรอืโดยธนาคารเน่ืองจากบญัชถีูกปรบัสถานะ
เป็นบญัชขีาดการตดิต่อตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด หรอืโดยเหตุอื่นใด 
  7.2  ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่า ผูข้อใชบ้รกิารมใิช่เจา้ของขอ้มลูทีก่ าหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์หรอืมกีารใชพ้ร้อมเพย ์หรอืบญัชทีีถู่ก
ผกูกบัพรอ้มเพย ์เพื่อหรอืในกจิการทีอ่าจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมลีกัษณะเป็น
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ธุรกรรมที่อาจผดิกฎหมาย หรอืในลกัษณะทีผ่ดิปกติ หรอืเป็นการฉ้อฉล หรอืทุจรติ หรอืขดัต่อกฎหมาย หรอืบญัชอีนิเตอรเ์น็ ตแบงกก์ิ้งหรอื
โมบายลแ์บงกก์ิง้ของผูข้อใชบ้รกิารอาจมผีูบุ้กรุก (Hacker) หรอืมกีารกระท าทีม่ชิอบโดยประการใดๆ 
  7.3  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ศาลหรอืผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
 8.  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเกบ็ รวบรวม และ/หรอืใชข้อ้มลูเกีย่วกบัผูข้อใชบ้รกิาร รวมถงึเปิดเผย และ/หรอื ใหข้อ้มลูดงักล่าว 
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นแก่ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร เพื่อประโยชน์ในการ
ใหบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  นอกจากนี้ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และยนิยอมใหธ้นาคารส่ง โอน ใช ้และ/หรอื เปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงนิ หน่วยงาน
ราชการ ผู้รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และ/หรอื นิติบุคคลหรอืบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธด์้วย ทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหข์อ้มูล ให ้และ/หรอื ปรบัปรุง บรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ดต่าง ๆ และ/หรอื เพื่อตรวจสอบรายการ
ธุรกรรมทีอ่าจจะเกดิการทุจรติ และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่ม่ตอ้งหา้มโดยกฎหมาย และ/หรอื เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ
ของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบัวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยให้ความยนิยอมนี้ มอียู่
ตลอดไป แมว้่าจะไดม้กีารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ี้แลว้ หรอืผูข้อใชบ้รกิารจะไม่ไดใ้ชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑแ์ลว้กต็าม 
 9.  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี้ ตามทีธ่นาคารก าหนดและแจง้ให้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ใหม่หรอื
เปลีย่นแปลงในภายหน้าตามทีธ่นาคารเหน็สมควรทุกประการ ทัง้นี้ โดยใหธ้นาคารหกัเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายดงักล่าวจาก
บญัชทีีผ่กูกบัพรอ้มเพย ์
 10. ในกรณีที่บญัชทีี่ถูกผูกกบัพรอ้มเพย์ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี้
ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชเีงนิฝากทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ ๆ ดว้ย 

 11. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารไม่ต้องรบัผิดชอบในความผิดพลาด ความล่าช้า และ/หรือ  ความเสยีหายใด ๆ  
ทีเ่กดิขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูช้ าระเงนิ และ/หรอื บุคคลใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุใด ๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึง่เป็นอุปสรรค
ต่อการใหบ้รกิารตามขอ้ก าหนดน้ี รวมถงึเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้ง หรอืขอ้มูลผดิพลาด เช่น ระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารหรอืระบบสื่อสาร
ขดัขอ้งเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาดา้นพลงังาน การกระท าของผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีนและ/หรอืบุคคลอื่นใด ไวรสัคอมพวิเตอร ์
หรอืขอ้มูลที่เป็นอนัตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดงักล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารไม่ดูแลรกัษาระบบคอมพวิเตอร์อย่าง
เพยีงพอตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะโดยประการใดทัง้สิน้ 
 12. ขอ้ก าหนดนี้ อยู่ภายใต้บงัคบัและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทัว่ไปส าหรบัการใช้บรกิารของธนาคารและการเปิดบญัชเีงนิฝาก  
ทุกประเภท และเงื่อนไขเฉพาะส าหรบัการเปิดบญัชเีดนิสะพดัของบญัชีทีถู่กผูกกบัพรอ้มเพย ์และ/หรอื ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื การท าธุรกรรมกบับญัชดีงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ
และขอ้จ ากดัความรบัผดิของธนาคารและผูข้อใชบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวดว้ย 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร BIZ SMART SME Solution เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใช้บรกิำร Outward Remittance (บรกิำรเงนิโอนต่ำงประเทศขำออก) โดยใหธ้นำคำรโอนเงนิตำมรำยละเอยีด
กำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนัปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร BIZ SMART SME Solution และ
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร  

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำรธุรกรรมซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่กี ำหนดสง่มอบในวนัเดยีวกนั (foreign exchange valued same 
day transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (foreign exchange forward transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่มีก ำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (foreign exchange valued tomorrow transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่มี
ก ำหนดสง่มอบทนัท ี(foreign exchange spot transactions) และ/หรอื ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศประเภทอื่นใดตำมทีธ่นำคำรจะไดป้ระกำศ
ก ำหนด (รวมเรยีกว่ำ “ธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ”) กบัธนำคำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมรำยละเอยีดบรกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยตกลง
ผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร BIZ SMART SME Solution และขอ้ก ำหนดตำมทีจ่ะกล่ำวต่อไปนี้  

3.1 ข้อก ำหนดทัว่ไป  
3.1.1 ขอบเขตของขอ้ก ำหนดส ำหรบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ข้อก ำหนดนี้ ใช้บงัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ

ทัง้หมดที่ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้นี้ ขอ้ก ำหนดนี้เป็นกำรตกลงเพิม่เตมิ และไม่เป็นกำรจ ำกดับทบญัญตัขิองสญัญำ 
กำรหกักลบลบหนี้ (master netting agreement)  ใด ๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ และสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใด (ถำ้ม)ี ระหว่ำง
ผูข้อใชบ้รกิำรกบัธนำคำร (รวมเรยีกว่ำ “สญัญำอ่ืน ๆ”) ในกรณีทีม่คีวำมขดัหรอืแยง้กนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดนี้กบัขอ้ก ำหนดของสญัญำอื่นๆ  
ให้ข้อตกลงในข้อก ำหนดนี้มีผลใช้บงัคบัเพื่อประโยชน์ของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเหตุผิดนัด  
กำรบอกเลกิสญัญำ  กำรเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และกำรหกักลบลบหนี้ (close – out netting) ใหข้อ้ตกลงในสญัญำอื่นๆ มผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่
ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดนี้ไม่กระทบต่อกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรจะเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศกบัธนำคำรทำงโทรศพัทห์รอืวธิกีำรอื่นใด 

3.1.2 รำคำทีป่รำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ธนำคำรจะประกำศรำคำอตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรอำจเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัผู้ขอใช้บรกิำรไว้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยรำคำอตัรำแลกเปลีย่นที่ปรำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นเพยีงรำคำชี้แนะ
เท่ำนัน้ และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี้ มิให้ถือว่ำรำคำดังกล่ำวเป็นค ำเสนอ ค ำชักชวน หรือข้อตกลงที่จะเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กบัผูข้อใชบ้รกิำร 

3.1.3 วงเงนิ กำรซือ้ขำยทัง้หมดผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขวงเงนิ (ถ้ำม)ี ทีต่กลงกนัระหว่ำงธนำคำรกบัผูข้อใช้
บรกิำร โดยธนำคำรอำจเปลีย่นแปลงวงเงนิดงักล่ำวไดแ้ลว้แต่ดุลยพนิิจของธนำคำร 

3.1.4 กำรยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
ผูข้อใชบ้รกิำรอำจตรวจสอบรำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศอกีครัง้แลว้จงึยนืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรมดงักล่ำวโดยวธิกีำรใดๆ 
ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

 ในกำรนี้ กำรทีธ่นำคำรไม่ส่งค ำยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ หรอืกำรทีผู่้ขอใชบ้รกิำรไม่ได้ยนืยนัรำยละเอยีด
ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใด ๆ ย่อมไม่กระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบั ควำมสมบูรณ์ และผลผูกพนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ๆ  
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร 

3.1.5 ค ำรบัรองของผูข้อใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรขอรบัรองต่อธนำคำรดงัต่อไปนี้ (โดยเป็นกำรรบัรองอย่ำงต่อเน่ือง และให้
ถอืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไดใ้หค้ ำรบัรองเหล่ำน้ีในทุกครัง้ทีม่กีำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบอเิลก็ทรอนิกส)์  

(1) ผูข้อใชบ้รกิำรกระท ำกำรเพื่อตนเอง และไดต้ดัสนิใจอย่ำงอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจในกำรเขำ้ท ำขอ้ก ำหนดนี้ และ
ไดร้บัค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำตำมทีผู่้ขอใช้บรกิำรเหน็สมควร ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิำรมไิด้ถอืเอำขอ้มูลใดๆ จำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรหรอืวำจำ) เป็นค ำแนะน ำในกำรลงทุนหรอืค ำแนะน ำใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ กบัธนำคำร โดยขอ้มูลใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ได้รบัจำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืวำจำ) ไม่ถือเป็นกำรรบัรองหรอืกำรรบัประกนัผลที่คำดหมำยได้ของธุรกรรมเงินตรำ
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ต่ำงประเทศ และธนำคำรไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้รกัษำผลประโยชน์หรือที่ปรกึษำของผู้ขอใช้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ   

(2) เว้นแต่กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้ขอใช้บรกิำรเข้ำท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิของตน หรอืควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน โดยไม่ไดท้ ำเพื่อกำร
เกง็ก ำไร  

(3) ภำระผกูพนัของผูข้อใชบ้รกิำรภำยใตข้อ้ก ำหนดนี้เป็นภำระผูกพนัทีช่อบดว้ยกฎหมำย สมบรูณ์ มผีลผกูพนั และ
ใชบ้งัคบัได ้(ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยลม้ละลำย หรอืกฎหมำยอื่นใดในท ำนองเดยีวกนัซึง่มผีลกระทบต่อสทิธขิองเจำ้หนี้) 

(4) ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ในฐำนะตวักำร และมไิดด้ ำเนินกำรในฐำนะตวัแทนของบุคคล
หรอืนิตบิุคคลอื่นใด 

3.1.6 กำรเปิดเผยควำมเสีย่ง ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง (ดว้ยตนเองหรอืโดยไดร้บัค ำปรกึษำจำกผูเ้ชีย่วชำญ
ทีเ่ป็นอสิระ) รวมทัง้มคีวำมเขำ้ใจและยอมรบัขอ้ก ำหนด เงื่อนไขและควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำ งประเทศ นอกจำกนี้ 
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงทีจ่ะยอมรบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบควำมเสีย่งต่ำง ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ ำงประเทศผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บรกิำรอำจมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงควำมบกพร่องของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์  
ควำมล้มเหลวของระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ค ำสัง่ของผู้ขอใช้บรกิำรไม่ได้รบักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่บำงค ำสัง่ หรอืไม่ได้  
รบักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ใดๆ เลยทัง้สิน้ 

(2) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนอำจส่งผลกระทบต่อโอกำสที่จะได้รบั  
ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของผูข้อใชบ้รกิำร ธนำคำรไม่จ ำต้องรบัผดิหรอืรบัผดิชอบต่อกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ
แลกเปลีย่นดงักล่ำว หรอืต่อขอ้มลูหรอืควำมเหน็ทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวทีธ่นำคำรไดเ้ผยเเพร่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

(3) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศภำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้เป็นธุรกรรมทีไ่ม่มสีภำพคล่อง 
และผูข้อใชบ้รกิำรอำจไม่สำมำรถโอนหน้ำที่ภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศได้ทนัท ีทัง้นี้ ธนำคำรไม่รบัรองว่ำผูค้้ำในตลำดพรอ้มตกลง  
เขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัผู้ขอใช้บรกิำร และอำจไม่มขีอ้มูลที่เหมำะสมในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ อน่ึง  
ผูข้อใชบ้รกิำรอำจไม่สำมำรถลำ้งฐำนะธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศก่อนครบก ำหนดได ้เนื่องจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศมลีกัษณะเฉพำะ
และไม่สำมำรถทดแทนได ้กำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูค้ำ้รำยอื่นเพื่อลำ้งฐำนะกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะไม่เป็น
กำรปิดฐำนะภำยใตธุ้รกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศเหล่ำนัน้โดยอตัโนมตั ิและไม่จ ำเป็นตอ้งมผีลเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งอย่ำงสมบรูณ์ 

(4) ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บัช ำระเงนิใด ๆ ที่ถงึก ำหนดตำมธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
จำกธนำคำรนัน้ขึน้อยู่กบัควำมเสีย่งด้ำนเครดติของธนำคำร  ในกรณีที่ธนำคำรมหีนี้สนิล้นพ้นตวั ผู้ขอใช้บริกำรจะถูกจดัล ำดบัเป็นเจ้ำหนี้
สำมญัทีไ่ม่มปีระกนัของธนำคำร  

(5) ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ย ผลก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ขอใช้บรกิำรภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้
ขึน้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงสภำพทำงกำรเงนิของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 

(6) กำรรบัทรำบควำมเสีย่ง ผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบว่ำขอ้มูลดำ้นควำมเสีย่งโดยสงัเขปขำ้งต้นนี้ไม่สำมำรถเปิดเผย
ควำมเสีย่งและรำยละเอยีดที่มนีัยส ำคญัอื่นๆ ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศได้ทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ขอใช้บรกิำรควรศกึษำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศอย่ำงละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ 

3.1.7 “วนัท ำกำร” หมำยควำมถงึ วนัที่ธนำคำรพำณิชยใ์นกรุงเทพมหำนครเปิดท ำกำร (ซึ่งรวมถึงกำรเปิดท ำกำรซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศ) 

3.2 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.2.1 ขอ้ก ำหนดในกำรใหบ้รกิำรธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ  เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรตรวจสอบรำคำอตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำร

อำจเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรทีป่รำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถส่งค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรไดใ้นวนัท ำกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนด โดยกำรเลอืกประเภทของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะเขำ้ท ำจำกรำยกำรทีแ่สดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และระบุจ ำนวนเงนิต้นของธุรกรรม (notional amount) โดย
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วธิกีำรส่งค ำขอทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมรูปแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ทัง้นี้ เมื่อธนำคำรได้รบัค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศจำกผู้ขอใช้
บรกิำรแล้ว ธนำคำรมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจโดยเดด็ขำดที่จะแจง้กำรรบัทรำบค ำขอของผู้ขอใชบ้รกิำร  พรอ้มทัง้อตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อใชบ้รกิำร (ซึง่อำจแตกต่ำงไปจำกรำคำทีป่รำกฏบนหน้ำแรกของระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ใหผู้ข้อ
ใชบ้รกิำรทรำบ หรอือำจปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้ส ำหรบัผูข้อใชบ้รกิำรนัน้ ก่อนทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บักำรแจง้รบัทรำบหรือกำร
ปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรจำกธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรอำจเพกิถอนค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรโดยวธิกีำรถอน
ค ำสัง่ทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรูปแบบและภำยใตเ้งื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด เพื่อกำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรรบัทรำบค ำขอเขำ้
ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรถอืเป็น “ค ำเสนอ” ของธนำคำรทีจ่ะเขำ้ท ำธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ค ำเสนอ
ของธนำคำรนี้อำจอยู่ภำยใต้เงื่อนไขก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ (good-for period) โดยธนำคำรอำจใช้ดุลยพนิิจขยำยก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ 
(good-for period) ได้ เมื่อผู้ขอใช้บริกำรได้รบัแจ้งกำรรบัทรำบค ำขอเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรและ ผู้ขอใช้บริกำร
ต้องกำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวกบัธนำคำรในอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุในค ำเสนอของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรต้อง  
ตอบรบัค ำเสนอของธนำคำรโดยวธิกีำรตกลงทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรปูแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดตำมทีแ่สดง
อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์กำรตอบรบัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ถงึธนำคำรนี้ถอืว่ำเป็น “ค ำสนอง” ของผูข้อใชบ้รกิำรในกำรตอบรบักำรเขำ้ท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร หำกผูข้อใชบ้รกิำรไม่ประสงคท์ีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรตำมอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุไว้
ในค ำเสนอของธนำคำรอกีต่อไป  ผูข้อใชบ้รกิำรอำจปฏเิสธค ำเสนอของธนำคำรไดโ้ดยวธิกีำรปฏเิสธทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมรปูแบบและภำยใต้
เงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด  

3.2.2 กำรมีผลบังคับใช้ของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระบุ 
ในขอ้ก ำหนดน้ี ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะมผีลผกูพนัและมีผล
ใช้บงัคบัได้นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้รบัค ำสนองจำกผู้ขอใช้บรกิำรที่จะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร โดยให้ถือว่ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวท ำขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  มผีลผูกพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยทีผู่ข้อใชบ้รกิำ ร 
ไม่ตอ้งท ำ และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

3.2.3 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ เมื่อธนำคำรไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรมีสทิธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำท ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิก ส์ได ้ 
รำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสำมำรถรอ้งขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ัน้ ไดแ้ก่วนัก ำหนด
ช ำระเงนิ และอตัรำแลกเปลีย่นที่ใช้ในกำรช ำระเงนิ โดยไม่ค ำนึงว่ำกำรแก้ไขดงักล่ำวจะส่งผลให้ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องท ำกำรช ำระผลก ำไร/
ขำดทุนสทุธใิหก้บัธนำคำรในวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิหรอืไม่กต็ำม ทัง้นี้ หำกผูข้อใชบ้รกิำรรอ้งขอใหร้่นวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิส ำหรบัจ ำนวน
เงินต้น (notional amount) บำงส่วนหรือทัง้จ ำนวน ให้ถือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ขอเข้ำท ำธุรกรรม “Taken Up” กับธนำคำร ทัง้นี้  อัตรำ
แลกเปลีย่นทีใ่ช ้ส ำหรบัธุรกรรม Taken Up จะเป็นอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิเดมิซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงไวก้บัธนำคำร หรอือตัรำ
แลกเปลีย่นทีธ่นำคำรจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำวไปกไ็ด้ 

 กำรรอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดบำงประกำรขำ้งตน้ดงักล่ำวจำกผูข้อใช้บรกิำรใหถ้อืว่ำเป็น “ค ำเสนอ” โดยผูข้อใช้
บรกิำรยอมรบัและตกลงว่ำธนำคำรมีสทิธใิช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดยีวที่จะตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บรกิำรหรอืไม่ก็ได ้
รวมถงึสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ส ำหรบักำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผูข้อใชบ้รกิำรได ้ในกรณีทีธ่นำคำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรม
ตำมค ำเสนอของผูข้อใชบ้รกิำร ธนำคำรจะสง่ “ค ำสนอง” ไปใหก้บัผูข้อใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยในทนัททีีธ่นำคำรสง่ค ำสนองไป
ยงัผูข้อใชบ้รกิำร ใหว้นัก ำหนดช ำระเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่ กีย่วขอ้งไดร้บักำรแกไ้ข
ตำมค ำสนองทีธ่นำคำรจดัส่งไป และมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิำรและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรไม่ต้องท ำ 
และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

3.3 ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรยืนยนัธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด ทัง้นี้ กำรทีธ่นำคำรไม่

สง่หนงัสอืยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ (confirmation) หรอืกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ไดย้นืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
ย่อมไม่มผีลกระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบัได ้ควำมสมบรูณ์ และผลผกูพนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร 
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3.4 ข้อควำมปฏิเสธควำมรบัผิด  
ธนำคำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรอืค ำรบัประกนัประเภทใดกต็ำมทีเ่กีย่วกบัควำมถูกตอ้งหรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ทีอ่ยู่บน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่รวมถงึ ควำมถูกตอ้งหรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่กีำรซือ้ขำยและธนำคำรไม่มี
หน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเน้ือหำใดๆ ของระบบใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

4. ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำย ควำมล่ำช้ำ ควำมขำดตกบกพร่อง หรอืควำมผดิพลำดจำกกำรตคีวำมที่
เกดิขึน้จำกขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกผูข้อใชบ้รกิำร รวมทัง้ไม่ต้องรบัผดิชอบต่อกำรกระท ำ กำรงดเวน้กำรกระท ำ หรอืควำมล่ำชำ้ใด ๆ ทีเ่กดิขึ้นจำก
ระบบบญัชขีองประเทศทีร่บัโอนเงนิ หรอืธนำคำรผูร้บัเงนิ หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกพฤตกิำรณ์พเิศษหรอืควำมบกพร่องทำงเทคนิคของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรอืจำกสิง่ใดๆ หรอืระบบใดๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในควำมควบคุมของธนำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำหรอืระบบกำรติดต่อสื่อสำร
ขดัขอ้ง ทัง้นี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. ธนำคำร และ/หรอื ธนำคำรตวัแทน (หำกม)ี ไม่จ ำเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำย ควำมล่ำชำ้ใดๆ ทีเ่กดิจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขัน้ตอนของธนำคำรผูร้บัเงนิ หรอืของประเทศทีธ่นำคำรผูร้บัเงนิตัง้อยู่ 

6. ค ำขอโอนเงนิทีใ่หม้ผีลเป็นกำรโอนในวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ ำกำรโอนนัน้ จะต้องอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขเรื่องเวลำท ำกำร หรอืเวลำเปิด-ปิด
รบัเงินโอนของธนำคำร ธนำคำรตัวแทน (หำกมี) และธนำคำรผู้รบัเงินด้วย โดยหำกธนำคำรได้รบัค ำขอโอนเงนิหลงัเวลำปิดรบัโอนเงิน 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนในวนัท ำกำรถดัไป 

7. จ ำนวนเงนิทีโ่อนไปต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ ำธุรกรรมจะตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด (หำกม)ี 
8. ในกรณีทีม่กีำรคนืเงนิเนื่องจำกไม่สำมำรถโอนเงนิได ้ธนำคำรจะคนืเงนิใหผู้ข้อใชบ้รกิำรโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นรบัซือ้ของธนำคำร ณ 

วนัทีธ่นำคำรคนืให ้
9. หำกกำรโอนเงนิตำมค ำขอครัง้ใด ถูกหำ้มมใิหก้ระท ำกำร หรอืทรพัยส์นิ หรอืเงนิในบญัชใีดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรโอนเงนินัน้ ถูกระงับ

มิให้มีกำรเคลื่อนไหว ริบ ยึด หรืออำยดั โดยผู้ที่มีอ ำนำจของประเทศใดก็ตำมที่มิได้อยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมของธนำคำร ธนำคำร 
พนักงำนธนำคำร กรรมกำร หรอืตัวแทนของธนำคำรที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่ำเสยีหำย หรอืค่ำใช้จ่ำยใดๆ และ/หรอื คืนเงนิหรือ
ทรพัยส์นิดงักล่ำวแก่ผูข้อใชบ้รกิำรหรอืบุคคลอื่นใดทัง้สิน้ 

10. ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้น่ืองจำกเหตุสุดวสิยั หรอืธนำคำรเหน็ว่ำมเีหตุอื่นใดทีท่ ำใหผู้ข้อใช้บรกิำร
ไม่สำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนำคำรไม่สำมำรถให้บรกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิำรได ้ธนำคำรตกลง
ยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิำรขอใชบ้รกิำร โดยไม่ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมเงื่อนไขและรำยละเอยีดดงันี้ 

10.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องท ำค ำขอใชบ้รกิำรตำมแบบและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด ในรปูแบบของกระดำษ (Paper) และตอ้งมกีำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนผูข้อใชบ้รกิำรใหถู้กต้องครบถ้วน รวมทัง้แนบเอกสำรประกอบตำมทีธ่นำคำรก ำหนด โดยจดัส่งใหแ้ก่ธนำคำร
ดว้ยตนเองตำมวธิกีำรปกต ิหรอืทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมลดว้ยวธิกีำรสแกน (Scan) เอกสำรดงักล่ำวทัง้หมด และจดัเกบ็ในรปูของไฟล ์PDF 
หรอืไฟลภ์ำพอื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนดกไ็ด ้(แลว้แต่กรณี) ไปยงัทีต่ัง้ศนูยธ์ุรกจิต่ำงประเทศของธนำคำร หรอืหมำยเลขโทรสำร หรอื E-mail 
Address (แลว้แต่กรณี) ทีธ่นำคำรก ำหนด หรอืสง่ไปยงัหน่วยงำนอื่นใดของธนำคำร หรอืดว้ยวธิกีำรอื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

10.2 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ค ำขอใชบ้รกิำรใหแ้ก่ธนำคำร ทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 
10.2.1 ใหถ้อืเป็นหน้ำทีข่องผูข้อใชบ้รกิำรในกำรทีจ่ะตดิตำมผลของกำรส่งค ำขอใชบ้รกิำรเอง โดยธนำคำรไม่จ ำต้องตอบรบั

หรอืยนืยนักำรรบัเอกสำรดงักล่ำวแต่อย่ำงใด โดยธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ตำมค ำขอใชบ้รกิำรทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมลไปได้
ทนัท ีโดยไม่จ ำต้องรอต้นฉบบัของเอกสำรดงักล่ำว และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงยนิยอมผูกพนักบักำรใดๆ ที่ธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปนัน้ทัง้สิน้ 
ทัง้นี้ แมป้รำกฏในภำยหลงัว่ำ ธนำคำรไม่ไดร้บัตน้ฉบบัของค ำขอใชบ้รกิำรนัน้กต็ำม 

 ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องจดัส่งต้นฉบบัของค ำขอใช้บรกิำรให้แก่ธนำคำร ภำยใน 3 วนั นับแต่วนัที่ส่งเอกสำร
ดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอื ทำงอเีมล  (แลว้แต่กรณี) 

10.2.2 หำกธนำคำรไดด้ ำเนินกำรใด ๆ ตำมค ำขอใชบ้รกิำรแลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืว่ำ ค ำขอใชบ้รกิำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
สง่ใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) นัน้ เป็นเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรไดข้อใชบ้รกิำรตำมขอ้ตกลงนี้จำก
ธนำคำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงยนิยอมผูกพนัรบัผดิตำมค ำขอใชบ้รกิำรนัน้ทุกประกำร รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นำคำรใชเ้อกสำรดงักล่ำวนัน้เป็น
หลกัฐำนในกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดแีละใชย้นัต่อผูข้อใชบ้รกิำรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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10.2.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำ ธนำคำรมดีุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรทีจ่ะด ำเนินกำร หรอืไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอใชบ้รกิำร
ทีธ่นำคำรไดร้บัทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี)  

10.2.4 ธนำคำรไม่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จรงิของค ำขอใช้บรกิำรรวมทัง้ลำยมอืชื่อว่ำเป็นลำยมอืชื่อของผู้มอี ำนำจ
กระท ำกำรแทนทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่  

10.2.5 ธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิจำกกำรขอใชบ้รกิำรทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) 
ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้จำกควำมผดิพลำด ควำมจงใจ หรอืควำมประมำทเลนิเล่อของผู้ขอใช้บรกิำร พนักงำนหรอืตวัแทนของ  
ผูข้อใชบ้รกิำร หรอืบุคคลอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงลำยมอืชื่อทีป่รำศจำกอ ำนำจของตวัแทนผูข้อใชบ้รกิำร หรอื
จำกกรณีอื่นใดกต็ำม 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 โดยที่ธนาคารได้มีบริการออกบัตรประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และเป็นสมาชิก และ/หรือ ตัวแทนในการจ่ายเงินแก่  
บรรดาสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ 
JCB INTERNATIONAL CO. LTD และร่วมกบับรษิัทหรอืสถาบนัอื่นออกบตัรเครดติภายใต้ขอ้ตกลงร่วมกนั รวมทัง้บรกิารรบัเรยีกเกบ็เงนิ
ตาม Sales Slip และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร ส าหรบับตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ UnionPay International (UPI) หรอืบตัร
อื่นตามทีธ่นาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ซึง่ผู้ถอืบตัรเครดติ  หรอืบตัรเดบติ  หรอืบตัร Speedy Cash  หรอืบตัรประเภทต่าง ๆ  
ของธนาคาร หรอืบรษิทัหรอืสถาบนัอื่นตามทีธ่นาคารก าหนด รวมทัง้ผูถ้อืบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติวซี่า มาสเตอรก์ารด์ เจซบี ีUPI และบตัร
เครดติร่วมทีธ่นาคารออกภายใตข้อ้ตกลงกบับรษิทัหรอืสถาบนัอื่น และ/หรอื ผูถ้อืบตัรทีธ่นาคารมบีรกิารรบัเรยีกเกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/
หรอื รายการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “ผู้ถือบตัร” สามารถน าบตัรต่าง ๆ ดงักล่าวไปใช้ช าระค่าสนิค้า และ/หรอื 
บรกิารแทนการช าระเงนิดว้ยเงนิสดได ้ตามวธิกีารต่าง ๆ ที่ก าหนดในขอ้ตกลงนี้ ณ บรษิทั หา้งรา้นต่าง ๆ ทีต่กลงเป็นสถานทีร่บัช าระเงนิดว้ย
บตัรต่าง ๆ ดงักล่าวได้ และโดยที่ร้านค้ามคีวามประสงค์จะขอเป็นสถานที่รบับตัรต่าง ๆ ดงักล่าวจงึตกลงผูกพนัตามเงื่อนไขขอ้ตกลงและ  
ขอ้รบัรองดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
 1.1 ขอ้ตกลงนี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ บรรดาค าหรอืขอ้ความในขอ้ตกลงนี้ ทีใ่บสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระ
เงนิไดก้ าหนดค าจ ากดัความไวแ้ลว้ ใหค้ าหรอืขอ้ความนัน้มคีวามหมายตามทีไ่ดก้ าหนดค าจ ากดัความไวน้ัน้ เวน้แต่ในขอ้ตกลงนี้จะไดแ้สดงให้
ปรากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่น 
 1.2 รา้นคา้ตกลงรบับตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร Speedy Cash หรอืบตัรประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร หรอืบรษิทั หรอืสถาบนัอื่น
ตามทีธ่นาคารก าหนด รวมทัง้บตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ ทีม่เีครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์วซี่า มาสเตอรก์ารด์ เจซบี ีUPI และบตัรเครดติร่วมที่
ธนาคารออกภายใตข้อ้ตกลงกบับรษิทัหรอืสถาบนัอื่น และ/หรอื ผูถ้อืบตัรทีธ่นาคารมบีรกิารรบัเรยีกเกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/หรอื รายการ
ขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร  ตามที่ธนาคารจะแจง้ใหร้้านคา้ทราบเป็นคราว ๆ ไป   ที่ยงัไม่หมดอายุทุกใบ โดยมลีกัษณะของบตั รตามที่
ธนาคารได้แจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราว ๆ ซึ่งต่อไปนี้หากไม่กล่าวถึงบตัรต่าง ๆ ที่ร้านค้าตกลงรบัดงักล่าวประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจงจะเรยีกรวมกนัและแทนกนัว่า “บตัรช าระเงนิ”   เพื่อช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร แทนการช าระดว้ยเงนิสด ในราคาขาย 
และ/หรอื  ราคาค่าบรกิารทีไ่ม่สงูกว่าราคาขาย    และ/หรอื ราคาค่าบรกิารเป็นเงนิสดทีร่า้นคา้คดิจากลกูคา้ทัว่ ๆ ไป โดยไม่จ ากดัจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าในการรบัช าระดว้ยบตัรดงักล่าว และหากมกีารใหบ้รกิารพเิศษใด ๆ เช่น การใหส้่วนลดหรอืของแถมแก่ลกูคา้ทัว่ ๆ ไป รา้นคา้ตกลงจะ
ใหบ้รกิารพเิศษนัน้ ๆ แก่ผูถ้อืบตัรดว้ยเช่นกนั  
 1.3 รา้นคา้จะแสดงชื่อ และ/หรอื เครื่องหมาย และ/หรอื สญัลกัษณ์การรบับตัรช าระเงนิ ตามรูปแบบทีธ่นาคารจดัไว้ให ้ในทีซ่ึ่งเหน็ได้
อย่างชดัเจน เพื่อให้บุคคลทัว่ไปไดท้ราบว่ารา้นค้ายอมรบับตัรช าระเงนิ ตลอดระยะเวลาที่เป็นสถานที่รบับตัรช าระเงนิตามขอ้ตกลงนี้ หรอื
จนกว่าธนาคารจะแจง้ยกเลกิการใชเ้ครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ดงักล่าว  
  ทัง้นี้ ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัแก่การที่ธนาคารแจง้ให้รา้นคา้ใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมาย และ/หรอื สญัลกัษณ์ การรบั
บตัรช าระเงนิทีธ่นาคารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหรอืก าหนดขึน้ใหม่ดว้ยโดยอนุโลม  
 1.4 หา้มรา้นคา้จดัใหม้สีนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ทีบุ่คคลท าขึน้หรอืมไีวห้รอืกระท าเป็นความผดิตามกฎหมาย หรอืต้องหา้มตามกฎหมาย  
มใิหท้ าการซือ้ ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหบ้รกิาร หรอืทีก่ฎหมายหา้มมใิหท้ าการซือ้ ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหบ้รกิารผ่านเครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ต หรอืสื่อต่าง ๆ และ/หรอื สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ทีม่ลีกัษณะล่อแหลมทางเพศ หรอืที่เกีย่วกบัการพนัน หรอืที่ขดัต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืขนบธรรมเนียมประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์อนัดงีามของธนาคาร เพื่อขาย
หรอืให้บรกิารตามขอ้ตกลงนี้ รวมทัง้ห้ามท าการขาย และ/หรอื ให้บรกิาร และ/หรอื ท าการเสนอขาย และ/หรอื เสนอให้บรกิาร และ/หรอื 
เผยแพร่ และ/หรอื กระท าการใด ๆ ที่อาจเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้มีการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร  สนิค้า และ/หรือ 
บรกิารในประเภทเดยีวกนัหรอืทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนักบัสนิคา้ และ/หรอื บรกิารตามทีก่ล่าวขา้งต้น โดยเดด็ขาด ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ๆ  
กต็าม 
 1.5 รา้นคา้ตอ้งไม่คดิค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรช าระเงนิจากผูถ้อืบตัรทีม่าซือ้สนิคา้ และ/หรอื รบับรกิารเป็นอันขาด 
 1.6 รา้นคา้ตอ้งไม่จ่ายเงนิสดใหผู้ถ้อืบตัรในกรณีทีผู่ถ้อืบตัรน าบตัรช าระเงนิมาขอขึน้เงนิสดและตอ้งไม่รบับตัรช าระเงนิแทนการช าระหนี้
ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากการซือ้สนิคา้ และ/หรอื รบับรกิาร จากรา้นคา้ 
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 1.7 รา้นคา้ต้องไม่รบัฝาก SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร ซึง่เกดิจากการซือ้สนิคา้ และ/หรอื รบับรกิาร
กบัรา้นคา้อื่น มาเขา้บญัชรีบัเงนิ 
 1.8 เมื่อผูถ้อืบตัรแสดงบตัรช าระเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ และ/หรอื รบับรกิาร รา้นคา้จะตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของลกัษณะบตัรช าระ
เงนิ ตามวธิกีารตรวจสอบตามรายละเอยีดในคู่มอืรา้นค้าและวธิกีารรบับตัรเครดติที่ธนาคารมอบให้แก่รา้นค้าและทีจ่ะไดก้ าหนดเพิม่เตมิใน
ภายหน้าโดยแจ้งใหร้า้นคา้ทราบ รวมทัง้ตรวจสอบว่าบตัรดงักล่าวยงัไม่หมดอายุ และหมายเลขบตัรดงักล่าวไม่อยู่ในรายการถูกอายดั แจ้ง
หาย ถูกเพกิถอน หรอืระงบัการใช ้โดยธนาคาร 
 1.9 รา้นคา้จะต้องตดิต่อธนาคารทนัท ีและตกลงทีจ่ะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืบตัรตามวธิกีารทีธ่นาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบต่อไป ก่อนทีจ่ะขาย
สนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรในกรณีทีม่เีหตุการณ์หรอืพบเหน็บตัรทีม่ลีกัษณะหนึ่งลกัษณะใดดงัต่อไปนี้ 
  1.9.1 เมื่อ EDC และ/หรอื PIN PAD และ/หรอื Card Reader และ/หรอื ระบบ DCC และ/หรอื อุปกรณ์หรอืระบบที่เกีย่วขอ้งกบั
การรบับตัรช าระเงนิทีธ่นาคารมอบหรอืตดิตัง้ ขดัขอ้ง 
  1.9.2 มเีหตุทีน่่าสงสยัว่าผูถ้อืบตัรมพีฤตกิรรมทุจรติ 
  1.9.3 เป็นบตัรช าระเงนิทีห่มายเลขบตัรอยู่ในรายการถูกอายดั แจง้หาย ถูกเพกิถอน หรอืถูกระงบัการใชโ้ดยธนาคาร 
  1.9.4 ไม่มลีายมอืชื่อผูถ้อืบตัรปรากฏอยู่ดา้นหลงัของบตัรช าระเงนิ 
  1.9.5 บตัรช าระเงนิทีป่รากฏรอยแกไ้ข เปลีย่นตวัเลข หรอืขอ้ความใด หรอืลายมอืชื่อผูถ้อืบตัร 
  1.9.6 ตามรายละเอยีดอื่นใดทีธ่นาคารจะแจง้ล่วงหน้าใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 1.10ในกรณีทีผู่ถ้ือบตัรต้องการซื้อสนิค้า และ/หรอื รบับรกิารเป็นจ านวนเงนิรวมของการใชบ้ตัรครัง้หนึ่งหรอืจ านวนเงนิรวมของการใช้
บตัรหลายครัง้ในวนัเดยีวกนันัน้มากกว่าวงเงนิสงูสุดตามใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ รา้นคา้จะต้องขออนุมตัวิงเงนิจากธนาคารก่อน เมื่อ
ธนาคารอนุมตัวิงเงนิและใหร้หสัอนุมตัแิลว้รา้นคา้จะตอ้งบนัทกึรหสัอนุมตัดิงักล่าวลงในช่องรหสัอนุมตั ิ(AUTHORIZATION NO.) บน SALES 
SLIP ทัง้นี้ รา้นคา้จะตอ้งไม่แยก SALES SLIP ของรายการเดยีวกนัออกเป็นสองใบ หรอืมากกว่านัน้เพื่อหลกีเลีย่งการขออนุมตัวิงเงนิ 
 1.11รา้นคา้ยอมรบัว่าการอนุมตัวิงเงนิของธนาคารตามขอ้ตกลงนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ กต็าม เป็นเพยีงการตรวจสอบว่าบตัรช าระเงนิทีใ่ช้
ช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารนัน้ ไดใ้ชเ้ตม็ตามวงเงนิการใชบ้ตัรทีธ่นาคารก าหนดใหแ้ลว้หรอืไม่เท่านัน้ มไิดเ้ป็นการตรวจสอบว่าผู้ซือ้สนิคา้  
และ/หรอื  ผูข้อใชบ้รกิาร  หรอืผูท้ าค าสัง่ซือ้นัน้ เป็นผูถ้อืบตัรโดยถูกต้องแทจ้รงิ และ/หรอื บตัรช าระเงนินัน้เป็นบตัรปลอม หรอืสามารถใชซ้ือ้
สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้ไดห้รอืไม่ หากมกีารปฏเิสธจากผูถ้อืบตัรว่ามไิดเ้ป็นผูใ้ชบ้ตัรหรอืมไิด้เป็นผูท้ าค าสัง่ซือ้สนิคา้ และ/
หรอื ขอใชบ้รกิารผ่านสื่อต่าง ๆ หรอืในกรณีทีบ่ตัรช าระเงนิเป็นบตัรปลอม  หรอืไม่สามารถใชซ้ือ้สนิคา้  และ/หรอื  ขอใชบ้รกิารได ้หรือเป็น
รายการเรยีกเกบ็เงนิซ ้า หรอืมกีรณีอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ร้านค้าตกลงคนืเงนิที่ธนาคารได้จ่ายหรอื
น าเขา้บญัชรีบัเงนิแลว้ใหแ้ก่ธนาคารทัง้จ านวน และตกลงรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ทุกประการ โดยตกลงใหธ้นาคารมสีทิธหิัก
เงนิในบญัชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชหีลกัประกนั และ/หรอื  เงนิอื่นใดของรา้นคา้ไดท้นัท ีโดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มา
ใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี้ แมว้่ารายการหรอืค าสัง่ซือ้นัน้จะไดร้บัการอนุมตัวิงเงนิแลว้กต็าม  
  อน่ึง ธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัวิงเงนิตามรายการหรอืค าสัง่ซือ้ใด ๆ กไ็ดแ้มว้่าบตัรช าระเงนินัน้จะยงัใชไ้ม่เตม็ตาม
วงเงนิการใช้บตัรของผู้ถือบตัรตามที่ธนาคารก าหนดให้กต็าม ทัง้นี้ โดยไม่จ าเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุแต่ประการใด และการอนุมตัิหรอืไม่
อนุมตัวิงเงนิดงักล่าวใหถ้อืเป็นทีส่ดุ รา้นคา้จะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าดว้ยเหตุประการใดกต็าม 
 1.12ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอจากผูถ้อืบตัรว่า จ านวนค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ทีผู่ถ้อืบตัรช าระ มคีวามผดิพลาด รา้นคา้ตกลงจะใหค้วาม
ร่วมมอืแก่ธนาคารในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามขีอ้ผดิพลาดจรงิ รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชตีกลงยนิยอม
ใหธ้นาคารด าเนินการแกไ้ขบญัชรีบัเงนิให้ถูกต้องโดยยนิยอมใหธ้นาคารโอนเงนิ และ/หรอื หกัเงนิจากบญัชรีบัเงนิ รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคาร
ด าเนินการแก้ไขรายการ (REVERSE) ที่ธนาคารค านวณให้แก่ร้านค้า และ/หรอื เจ้าของบญัช ีตามยอดเงนิคงบญัชทีี่ไม่ถูกต้องนัน้ได้ด้วย 
ทัง้นี้ ใหธ้นาคารสามารถด าเนินการแกไ้ขไดโ้ดยพลัน โดยไม่ต้องขอความเหน็ชอบจากรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชกี่อน และไม่ตอ้งจดัท า
หลกัฐานอื่นใดระหว่างกนัอกี หากปรากฏว่าในขณะทีธ่นาคารจะด าเนินการโอนเงนิ และ/หรอื หกัเงนิ และ/หรอื แกไ้ขรายการบญัชเีพื่อแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าว บญัชรีบัเงนิไม่มยีอดเงนิคงเหลอืทีจ่ะโอนหรอืหกัไดห้รอืมยีอดเงนิเหลอืแต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะโอนหรอืหกัไดค้รบถว้น รา้นคา้ 
และ/หรอื เจา้ของบญัชยีนิยอมเสยีดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะแจง้
เป็นคราว ๆ ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า ”อตัราสงูสุด” ของเงนิจ านวนดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัทีค่า้งช าระเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระหนี้ดงักล่าวเสรจ็สิน้ และ
เมื่อธนาคารไดด้ าเนินการดงักล่าวไปแลว้ ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบในเวลาอนัควร 



 

                   ข้อก ำหนดของบริกำรร้ำนค้ำรบับตัรช ำระเงิน  
                (ผลิตภณัฑเ์สริมภำยใต้บริกำร BIZ SMART SME Solution) 
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 1.13ในกรณีที่เกดิการผดิพลาดทางบญัชขีึน้ เนื่องในการให้บรกิารรบัช าระเงนิดว้ยบตัรช าระเงนิตามขอ้ตกลงนี้และไม่อาจทราบไดโ้ดย
ทนัทวี่าความผดิพลาดนัน้เกดิจากเหตุใด ในกรณีเช่นนี้รา้นคา้และธนาคารจะร่วมมอืกนัตรวจสอบเพื่อใหท้ราบสาเหตุนัน้โดยเรว็ทีส่ดุ หากผล
การตรวจสอบปรากฏว่าความผดิพลาดดงักล่าวเกดิขึน้เน่ืองจากความบกพร่องของรา้นคา้หรอืพนกังานของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงรบัผดิชอบใน
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด  
 1.14ในกรณีทีม่กีารคนืสนิคา้ ยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืลดราคาสนิคา้ และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ยกเลกิรายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้  
และ/หรอื  บรกิารโดยผ่านระบบ DCC  และ/หรอื  มกีรณีทีต่้องคนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรไม่ว่าดว้ยเหตุประการใดกต็าม รา้นคา้ตกลงจะไม่คนืเงนิ
ค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารใหผู้ถ้อืบตัรเป็นเงนิสด แต่รา้นคา้ตกลงจะท าหนังสอืแจง้คนืตามแบบฟอรม์ทีธ่นาคารก าหนดสง่ใหแ้ก่ธนาคาร และ
ยนิยอมช าระเงนิจ านวนดงักล่าวซึง่ธนาคารไดจ้่าย และ/หรอื น าเขา้บญัชรีบัเงนิแลว้นัน้คนืใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิ
จากบญัชรีบัเงนิ หรอืบญัชหีลกัประกนั หรอืบญัชอีื่นใด แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใช้โดยอนุ โลม 
และโอนเขา้บญัชขีองผูถ้อืบตัรต่อไป โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ี
  อนึ่ง การตกลงจะท าหนังสอืแจ้งคนืสนิค้า ยกเลกิการใช้บรกิาร หรอืลดราคาสนิค้า และ/หรอื บรกิารของร้านค้า และ/หรอื ยกเลกิ
รายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารโดยผ่านระบบ DCC   ไม่เป็นผลใหธ้นาคารตอ้งคนืค่าธรรมเนียมเรยีกเกบ็ทีธ่นาคารไดค้ดิเอา
จากรา้นคา้ไวแ้ลว้แต่ประการใด 
  ในกรณีที่ร้านค้าไม่ต้องการรบัคนืสนิค้าที่ผู้ถือบตัรซื้อ หรอืตกลงสัง่ซื้อแล้ว ให้เขยีนค าว่า “NO REFUND” (ไม่รบัคนืสนิค้า) หรอื
ขอ้ความที่มคีวามหมายอย่างเดยีวกนั ลงใน SALES SLIP  เหนือช่อง  “CARDHOLDER’S SIGNATURE”  และ/หรอื ในใบเสรจ็รบัเงนิให้
ชดัเจนทุกฉบบั 
 1.15กรณีทีร่า้นคา้จะต้องส่งสนิค้าไปให้กบัลูกคา้ผูถ้อืบตัรในต่างประเทศ รา้นคา้จะต้องมใีบตอบรบัหรอืหลกัฐานใด ๆ ที่ผูร้บัปลายทาง  
ลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่า สนิค้านัน้ไดส้่งถึงผู้รบัแลว้ทุกครัง้ ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตาม SALES SLIP และ/หรอื 
รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร ทีร่า้นคา้น ามาขอรบัเงนิจากธนาคาร ดว้ยสาเหตุทีผู่ร้บัปลายทางไม่ไดร้บัสนิคา้ หรอืเพราะไม่มใีบตอบ
รบัมายนืยนั หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุอื่นใดกต็าม รา้นคา้ตกลงคนืเงนิทีไ่ดร้บัไปใหแ้ก่ธนาคาร โดยตกลงใหธ้นาคารมสีทิธิหกัเงนิในบญัชรีบัเงนิ และ/
หรอื บญัชหีลกัประกนั และ/หรอื เงนิอื่นใดของรา้นคา้ไดท้นัท ีทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
 1.16กรณีทีก่ารรบัช าระค่าสนิคา้  และ/หรอื  บรกิาร      ของรา้นคา้ดว้ยบตัรช าระเงนิต้องมกีารท าหลกัฐาน SALES SLIP รา้นคา้จะต้อง
จดัท ารายการ และรวบรวม SALES SLIP ซึง่ไดท้ าไวถู้กตอ้งตามแบบทีธ่นาคารก าหนด น าสง่เพื่อขอรบัเงนิจากธนาคาร โดยสามารถน าสง่ได้
ทุกวนัท าการของธนาคาร แต่หากรา้นคา้เกบ็ SALES SLIP ไวโ้ดยไม่น าสง่ธนาคารเกนิกว่า 7 วนั ธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะรบั SALES SLIP ไว้
เพื่อเรยีกเกบ็เงนิให้หรอืไม่กไ็ด้ ทัง้นี้ หลงัจากรา้นค้าน าส่ง SALES SLIP เพื่อขอรบัเงนิจากธนาคารแล้ว ร้านค้าจะต้องเกบ็ส าเนา SALES 
SLIP ฉบบัของรา้นคา้ (MERCHANT COPY) ไวไ้ม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
  ในกรณีธนาคารไดจ้่ายเงนิตาม SALES SLIP ล่วงหน้าใหแ้ก่รา้นคา้ไปแลว้แต่ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิดงักล่าวจากผูถ้อืบตัร
ไดเ้น่ืองจากเหตุทีร่า้นคา้เกบ็ SALES SLIP  ไวโ้ดยไม่น าสง่ธนาคารเกนิกว่า 7 วนั หรอืไม่ท ารายการสรุปขอ้มูลรายการ SALES SLIP พรอ้ม
ทัง้ส่งรายงานดงักล่าวในวรรคก่อนให้แก่ธนาคารหรอืส่งใหแ้ต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ รา้นคา้จะต้องคนืเงนิให้แก่ธนาคารเท่ากบัจ านวนเงนิที่
ธนาคารได้จ่ายให้แก่ร้านค้าตาม SALES SLIP ดงักล่าวนัน้ พร้อมทัง้ดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของเงนิจ านวนดงักล่าวนับแต่วนัที่ธนาคารได้
จ่ายเงนิใหแ้ก่รา้นคา้จนถงึวนัทีธ่นาคารไดร้บัเงนิคนืครบถว้น โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  ร้านค้าจะต้องระมัดระวงัรบัผิดชอบเก็บรกัษาส าเนา SALES SLIP  ฉบับที่จะต้องน าส่งธนาคาร  (BANK COPY)   และส าเนา 
SALES SLIP ฉบบัของรา้นคา้ (MERCHANT COPY) ไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยัเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารน าขอ้มลูในส าเนา SALES SLIP ไปกระท าการ
ทุจรติ หรอืแสวงประโยชน์ในทางอื่นใดได ้
 1.17ในกรณีทีธ่นาคารได้รบั SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร และ/หรอื ค าสัง่ซือ้ในการรบับตัรช าระเงนิ
ผ่านสือ่ต่าง ๆ แลว้ เหน็ว่ามขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใช ้และ/หรอื ความสมบรูณ์ของบตัรช าระเงนิ และ/หรอื SALES SLIP และ/หรอื รายการขาย
สนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร และ/หรอืค าสัง่ซือ้ หรอืเหตุอื่นใดกต็าม รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิหรอืน าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิ หรอื
ในกรณีทีธ่นาคารไดจ้่ายเงนิใหแ้ก่รา้นคา้หรอืน าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิแลว้ รา้นคา้ตกลงคนืเงนิจ านวนนัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรา
สงูสดุของจ านวนเงนิดงักล่าว นบัตัง้แต่ธนาคารไดจ้่ายเงนิ หรอืน าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิ จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารเสรจ็สิน้ โดยใหน้ าความในขอ้ 
1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
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 1.18ในกรณีที่รา้นค้าน า SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ซึ่งได้รบัรหสัอนุมตัิวงเงนิจากธนาคารอื่นมา
ขอรบัเงนิผ่านธนาคาร และภายหลงัปรากฏว่า SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ให้บรกิาร ดงักล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็
เงนิได ้และธนาคารไดจ้่ายเงนิ และ/หรอื น าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิแลว้ รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชยีนิยอมคนืเงนิจ านวนดงักล่าวใหธ้นาคาร
โดยตกลงให้ธนาคารมสีทิธหิกัเงนิในบญัชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชหีลกัประกนั และ/หรอื เงนิอื่นใดของรา้นคา้ไดท้นัท ีทัง้นี้ ใหน้ าความ ในขอ้ 
1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  อนึ่ง รา้นค้ารบัทราบดถีึงขอ้จ ากดัในการด าเนินการของธนาคารในการเรยีกเกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/หรอื รายการขายสนิค้า 
และ/หรอื ใหบ้รกิาร และน าเขา้บญัชรีบัเงนิเพื่อช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ใหแ้ก่รา้นคา้ว่าในกรณีวนัที่รา้นคา้ส่งมอบ Sales Slip และ/
หรอื รายการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ให้ธนาคารเรยีกเกบ็เงนิ หรอืวนัที่ธนาคารด าเนินการเรยีกเกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/หรอื 
รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร หรอืก าหนดวนัที่ธนาคารผูอ้อกบตัร  และ/หรอื  ตวัแทน จะด าเนินการโอนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ตาม Sales 
Slip และ/หรือ รายการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร มายงัธนาคารเพื่อน าเขา้บญัชเีงนิฝากของรา้นคา้ ตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร    
และ/หรอื ธนาคารผูอ้อกบตัร และ/หรอื ตวัแทน อาจมผีลใหธ้นาคารด าเนินการเรยีกเกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/
หรอื ใหบ้รกิาร และ/หรอื โอนเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิล่าชา้กว่าก าหนดระยะเวลาตามปกตไิด ้ดงันัน้ กรณีทีม่คีวามล่าชา้ และ/หรอื ความเสยีหาย  
ใด ๆ เกดิขึน้กบัรา้นคา้อนัเนื่องจากเหตุดงักล่าว รา้นคา้ตกลงจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิแต่อย่างใดทัง้สิน้ ทัง้นี้ เมื่อธนาคารสามารถเรยีก
เกบ็เงนิตาม Sales Slip และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ให้บรกิารได ้โดยไดร้บัแจง้รายการโอนเงนิจากธนาคารผูอ้อกบตัร และ/หรอื 
ตวัแทนแลว้ ธนาคารจะด าเนินการโอนเงนิแก่รา้นคา้ใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ต่อไป 
 1.19ในกรณีที่ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าหรอืน าเงินเข้าบญัชีรบัเงนิตามข้อตกลงนี้แล้ว ปรากฏในภายหลงัว่าร้านค้าปฏิบตัิผิด
ขอ้ตกลงนี้ หรอืธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิดงักล่าวไดโ้ดยเหตุทีร่า้นคา้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี้โดยครบถ้วน หรอืดว้ยเหตุในกรณีอื่ นใด
ไม่ว่าประการใด ๆ กต็าม รา้นคา้จะคนืเงนิเท่ากบัจ านวนทีธ่นาคารไดจ้่ายหรอืน าเขา้บญัชรีบัเงนิ หรอืจ านวนทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้
นัน้ใหก้บัธนาคาร พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุของจ านวนเงนิดงักล่าว นบัตัง้แต่ธนาคารไดจ้่ายเงนิ หรอืน าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิ จนกว่าจะช าระ
ใหธ้นาคารเสรจ็สิน้ โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
 1.20รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีตกลงใหธ้นาคารกนัเงนิในบญัชหีลกัประกนั เพื่อเป็นเงนิประกนัการใชเ้ครื่องอดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี และเพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้ตกลงนี้ของรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีทุกประการ  โดยในกรณีทีธ่นาคารมี
ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิในภายหลงั ใหร้า้นคา้ตอ้งวางเงนิประกนัการใชเ้ครื่องอดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณีทีร่า้นคา้ต้องวางเงนิ
ประกนัการใช้เครื่องอดีีซี และ/หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ธนาคารมีการส่งมอบหรอืติดตัง้เพิ่มให้แก่ร้ านค้าในภายหลงั ร้านค้า และ/หรือ 
เจา้ของบญัชตีกลงใหธ้นาคารกนัเงนิในบญัชเีงนิฝากดงักล่าวเพิม่ขึน้ตามจ านวนเงนิประกนัการใชเ้ครื่องอดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ที่
ธนาคารก าหนดดงักล่าวดว้ย กรณีเงนิในบญัชดีงักล่าวไม่มหีรอืมไีม่พอใหธ้นาคารกนัไว ้รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชตีกลงใหธ้นาคารมสีทิธิ
กนัเงนิในบญัชอีื่นใดทีร่า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชมีอียู่กบัธนาคาร และ/หรอื เงนิจ านวนหนึ่งจ านวนใดทีร่า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชเีป็น
เจา้ของหรอืเป็นเจา้หนี้ธนาคารในทนัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชทีราบล่วงหน้า 
  ทัง้นี้ รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชตีกลงว่าตลอดระยะเวลาที่ขอ้ก าหนดของบรกิารรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิมผีลบงัคบั รา้นคา้ และ/
หรอื เจา้ของบญัชจีะตอ้งด ารงใหม้ยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชหีลกัประกนัทุก ๆ ขณะ ไม่น้อยกว่าวงเงนิทีต่กลงใหธ้นาคารกนัไว ้โดยรา้นคา้ และ/
หรอื เจา้ของบญัช ีเขา้ใจดวี่ารา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีไม่มสีทิธถิอนเงนิฝากในบญัชดีงักล่าวให้มยีอดคงเหลอืน้อยกว่าวงเงนิดั งกล่าว  
เว้นแต่ธนาคารจะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหถ้อนไดต้ามที่เหน็สมควร และในกรณีทีร่า้นค้าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี้ขอ้หนึ่งข้อใด หรอื
ร้านค้าเลิกกิจการ หรือหยุดการด าเนินกิจการ  หรอืถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรพัย์ หรอืร้านค้าพ้นสภาพการเป็นสถานที่รบับตัรช าระเงิน หรือ
ขอ้ก าหนดของบรกิารรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิสิน้สดุลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสทิธิ
หกัเงนิหรอืรบิเงนิประกนัดงักล่าว เพื่อชดใช้ราคาค่าเครื่องอดีซีี และ/หรอื อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง ที่เสยีหายหรอืที่ธนาคารไม่ได้รั บคนื (ถ้ามี) 
รวมทัง้ค่าเสยีหายใด ๆ ไดท้นัท ี
 1.21กรณีทีร่า้นคา้ตอ้งคนืเงนิ และ/หรอื ช าระเงนิ และ/หรอื ชดใชค้่าเสยีหาย และ/หรอื ชดใชเ้งนิใด ๆ ใหแ้ก่ธนาคาร  
และ/หรอื ผูถ้อืบตัรตามขอ้ตกลงนี้ และ/หรอื กรณีอื่นใดกต็ามทีร่า้นคา้จะต้องช าระหรอืชดใชเ้งนิใหแ้ก่ธนาคาร รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ี
ยนิยอมใหเ้ป็นสทิธขิองธนาคารที่จะหกัเงนิดงักล่าวขา้งต้น พรอ้มทัง้ดอกเบี้ย (หากม)ี ทัง้หมดจากบัญชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชหีลกัประกนั 
และ/หรอื บญัชอีื่นใดทีร่า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชมีอียู่กบัธนาคาร และ/หรอื เงนิจ านวนหนึ่งจ านวนใดทีแ่สดงว่ารา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของ
บญัชเีป็นเจา้ของหรอืเป็นเจา้หนี้ธนาคารเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวในทนัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชทีราบล่วงหน้า 
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  ในกรณีทีป่รากฏว่าเงนิในบญัชทีุกประเภท และ/หรอื เงนิจ านวนหนึ่งจ านวนใดดงักล่าว ของรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชไีม่มใีหห้กั
หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัช าระหนี้ไดค้รบถว้น รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชยีนิยอมใหธ้นาคารน าหนี้ทัง้จ านวนนัน้ หรอืจ านวนทีค่งเหลอืหลงัจาก
หกัช าระหนี้แลว้นัน้ ไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดัของรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีเพื่อใหร้า้นคา้  
และ/หรอื เจา้ของบญัช ีเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัชกีบัธนาคารต่อไป และรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชยีนิยอมเสยีดอกเบีย้ทบต้นของจ านวน
เงนิทีเ่ป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัชใีหแ้ก่ธนาคารในอตัราทีก่ าหนดไวใ้นค าขอเปิดบญัชเีดนิสะพดั และ/หรอื สญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัชทีีร่า้นค้า และ/
หรอื เจา้ของบญัชที าไวก้บัธนาคารตามประเพณีการคดิดอกเบีย้ทบตน้ในบญัชเีดนิสะพดัของธนาคารพาณิชยด์ว้ย นบัแต่วนัทีเ่ป็นหนี้เบกิเงิน
เกนิบญัชเีป็นตน้ไป 
  ในกรณีบญัชรีบัเงนิ เป็นบญัชอีอมทรพัย ์รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีตกลงใหบ้ญัชอีอมทรพัยด์งักล่าวเป็นบญัชเีดนิสะพดัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 856 และยนิยอมใหธ้นาคารหกัทอนบญัชหีนี้ทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นทีเ่กดิขึน้ระหว่างรา้นคา้  และ/
หรอื เจา้ของบญัชกีบัธนาคาร หกักลบหนี้กนัไดต้ามวธิแีละประเพณีปฏบิตัขิองธนาคารพาณิชยเ์กีย่วกบับญัชเีดนิสะพดัเช่นกนัดว้ย 
 1.22รา้นค้าตกลงปฏบิตัติามระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด เงื่อนไข และวธิปีฏบิตัิใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบับตัรช าระเงนิ และ/หรอื 
การด าเนินการตามขอ้ตกลงนี้ ซึ่งธนาคาร และ/หรอื สถาบนั และ/หรอื องคก์รผูอ้อกบตัรช าระเงนิ และ/หรอื ใหบ้รกิารเกีย่วกบับตัรช าระเงนิ 
และ/หรอื PCI SSC ก าหนดขึน้ ทัง้ทีม่อียู่แลว้และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ และ/หรอื ก าหนดขึน้ในภายหน้าทุกประการ 
  ในกรณีที่รา้นค้าไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกต้องตามระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรอืวธิปีฏบิตัิดงักล่าว หรอืขอ้ตกลงนี้ 
หรอืในกรณีทีธ่นาคารเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้หรอืเรยีกเกบ็เงนิไดไ้ม่ครบถว้น หรอืมกีรณีอื่นใดอนัเกดิจากหรอืเกีย่วเนื่องกบัการกระท าของรา้นคา้
อนัเป็นผลใหธ้นาคารถูกปรบั หรอืเรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย หรอืได้รบัความเสยีหาย ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ กต็าม นอกจาก
รา้นค้าจะต้องคนืเงนิเท่ากบัจ านวนทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็ไดพ้รอ้มดว้ยดอกเบี้ยในอตัราสงูสุดของจ านวนเงนิดงักล่าวตามขอ้ตกลงนี้
แลว้ รา้นคา้ตกลงจะช าระเงนิเท่ากบัจ านวนทีธ่นาคารถูกปรบั หรอืถูกเรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย หรอืไดร้บัความเสยีหายนัน้ใหแ้ก่
ธนาคาร พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุของจ านวนเงนิดงักล่าว นบัตัง้แต่วนัทีธ่นาคารไดช้ าระเงนิหรอืไดร้บัความเสยีหายดงักล่าวจนกว่ าจะ
ช าระใหแ้ก่ธนาคารเสรจ็สิน้ โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
 1.23รา้นคา้รบัรองว่า จะด าเนินการและใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรด้วยความระมดัระวงัและมใิห้มผีลกระทบกระเทอืนต่อชื่อเสยีงทีด่งีามของ
ธนาคาร    ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทระหว่างผูถ้อืบตัรกบัรา้นคา้ และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารนี้ รา้นคา้จะตอ้งใชค้วาม
พยายามยุติขอ้พพิาทดงักล่าวด้วยอธัยาศยัไมตรอีนัดแีละดว้ยความรวดเรว็เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ต่อชื่อเสยีงของธนาคาร รวมทัง้
รา้นค้าจะไม่กระท าการใด ๆ อนัมผีลให้ธนาคารต้องเขา้มีส่วนร่วมในขอ้พิพาทใด ๆ ระหว่างร้านค้ากบัผู้ถือบตัร และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบับรกิารนี้ 
 1.24รา้นคา้รบัรองว่าจะรกัษาความลบัในบรรดาเอกสารหลกัฐาน  และ/หรอื  ขอ้มลูตลอดจนวธิกีารใด ๆ ของธนาคาร และ/หรอื ของผูถ้อื
บตัร ซึง่รา้นคา้ไดร้บัหรอืไดท้ราบจากการด าเนินการตามขอ้ตกลงนี้ และ/หรอื ไม่ว่าทางใดกต็าม เฉกเช่นวญิญูชนในวชิาชพีนี้พงึปฏบิตัแิละ
ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิต ตามที่ Payment Card Industry Security  Standards  Council  (PCI SSC)  
ก าหนดขึน้ดว้ย   หากปรากฏว่ามคีวามลบัรัว่ไหลอนัเนื่องมาจากรา้นคา้ และ/หรือ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงรบัผดิชอบชดใช้
ค่าเสยีหายที่เกดิขึน้กบัธนาคาร  และ/หรอื  บุคคลใด ๆ ทัง้สิน้ทุกประการโดยไม่มขีอ้โต้แยง้แต่ประการใดทัง้สิน้ โดยให้น าความในขอ้ 1.12 
และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  นอกจากนี้ รา้นคา้รบัรองว่าจะไม่น าขอ้มลูดงักล่าวไปใช ้และ/หรอื แสวงหาประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นใด
ทัง้สิน้ รวมทัง้จะด าเนินการให้พนักงานของร้านค้า และ/หรอื ตัวแทนของร้านค้า และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่ได้รบัรู้ และ/หรอื รบัทราบข้ อมูล
ดงักล่าวอนัเนื่องมาจากการด าเนินการใด  ๆ     ตามขอ้ตกลงนี้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย  
  ทัง้นี้ รา้นคา้รบัรองว่าจะยดึถอืและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวนี้อย่างเคร่งครดัโดยไม่ค านึงว่าขอ้ตกลงนี้จะไดส้ิน้สุดลงแลว้หรอืไม่
กต็าม 
 1.25สทิธแิละหน้าทีต่่าง ๆ ตามขอ้ตกลงนี้ ถอืเป็นการเฉพาะตวัระหว่างธนาคารกบัรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีเท่านัน้ รา้นคา้ และ/
หรอื เจา้ของบญัช ีจะท าการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีใ่หบุ้คคลอื่นไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 1.26ร้านค้าและธนาคารเข้าใจดีว่า การด าเนินการตามข้อตกลงนี้ระหว่างธนาคารกับร้ านค้าและผู้ถือบัตร มิใช่เป็นการที่ธนาคาร
ด าเนินการในฐานะตวัแทน และ/หรอื นายหน้าของรา้นคา้แต่ประการใด ธนาคารเพยีงแต่เอือ้อ านวยความสะดวกทีร่า้นคา้จะเสนอรูปแบบการ
ขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรไดโ้ดยตรงและสะดวกยิง่ขึน้เท่านัน้ ดงันัน้ หากมคีวามผดิพลาดบกพร่องใด ๆ เกดิขึน้เนื่องจากการ
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กระท าการของธนาคารไม่ว่าดว้ยเหตุประการใด และ/หรอื ในกรณีผูถ้อืบตัรไม่ไดร้บัมอบสนิคา้ และ/หรอื ไม่ไดร้บับรกิาร และ/หรอื ไดร้บัสินคา้ 
และ/หรอื บรกิาร ช ารุดบกพร่องหรอืไม่ถูกต้องครบภายในก าหนดเวลาที่ผูถ้ือบตัรตกลงกบัรา้นค้า ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลใด ๆ 
ทัง้สิน้ และรา้นคา้รบัรองว่าจะไม่อา้งเอกสารใด ๆ ขึน้ต่อสูก้บัธนาคารทัง้สิน้ 
 1.27กรณีรา้นคา้พน้สภาพการเป็นสถานทีร่บับตัรช าระเงนิไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รา้นคา้จะต้องแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ีและธนาคารมี
สทิธทิี่จะแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัอื่นที่เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรอื สมาชิก 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรอื สมาชกิ JCB INTERNATIONAL CO. LTD. และ/หรอื สมาชกิ UnionPay 
International และ/หรอื สมาชกิบตัรช าระเงนิประเภทอื่นใดทีธ่นาคารพจิารณาเหน็สมควรทราบไดทุ้กประการ 
  การพน้จากสภาพการเป็นสถานทีร่บับตัรช าระเงนิ ไม่เป็นการยกเลกิภาระหน้าทีใ่ด ๆ ซึง่รา้นคา้ปฏบิตัยิงัไม่ครบถว้นตามขอ้ผกูพนั
แห่งขอ้ตกลงนี้ โดยรา้นคา้ยงัตอ้งผกูพนัตามขอ้ตกลงนี้จนกว่ารา้นคา้จะไดป้ฏบิตัภิาระหน้าทีด่งักล่าวโดยครบถ้วนแลว้ 
 1.28รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ียนิยอมใหธ้นาคารระงบัการเบกิถอนเงนิทัง้หมดในบญัชรีบัเงนิ โดยทนัทเีมื่อใดกไ็ด ้โดยไม่ต้องแจง้
ใหร้า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชทีราบล่วงหน้า  
 1.29หากรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชไีม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี้ไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ธนาคารมสีทิธยิกเลกิเพกิถอนการเป็นสถานทีร่บับตัร
ช าระเงนิไดท้นัท ีและรา้นคา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ธนาคารทุกประการ  
 1.30ร้านค้ายอมรบัว่าธนาคารมีสิทธิก าหนด และ/หรอื แก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม วิธีการ/ช่องทางการรบับัตร ช าระเงิน 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เงื่อนไขและวธิปีฏบิตัใิด ๆ รวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบับตัรช าระเงนิตามขอ้ตกลงนี้ 
และยนิยอมใหธ้นาคารมสีทิธบิอกเลกิเพกิถอนรา้นคา้จากการเป็นสถานที่รบับตัรช าระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนเมื่อใดกไ็ด้ โดยแจง้ให้
รา้นคา้ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ  
 1.31แมว้่าขอ้ก าหนดของบรกิารรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิจะยกเลกิแลว้  ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีตกลงให้
ธนาคารยงัคงมสีทิธทิีจ่ะหกัเงนิคนืจากบญัชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชหีลกัประกนั ตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ โดยรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชี
จะคงบญัชดีงักล่าวไวอ้ย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดอืน นับจากวนัทีข่อ้ตกลงนี้ยกเลกิ เพื่อรอผลการเรยีกเกบ็ SALES SLIP และ/หรอื รายการขาย
สนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ที่ยงัเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ทัง้หมดเสยีก่อน และร้านค้าจะส่งคืนอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องหมายสญัลกัษณ์ รวมทัง้ 
SALES SLIP และแบบพมิพอ์ื่น ๆ ใหธ้นาคารโดยครบถว้นในวนัทีข่อ้ตกลงยกเลกิดงักล่าว 
 1.32การล่าช้าหรอืงดเว้นใด ๆ ในการใช้สทิธขิองธนาคารตามกฎหมาย หรอืตามข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าธนาคารสละสทิธ ิหรอืให้ความ
ยนิยอมในการปฏบิตัผิดิขอ้ตกลงของรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชใีนกรณีนัน้ 
 1.33ในกรณีทีร่า้นคา้ตกลงเป็นรา้นคา้สมาชกิรบับตัรช าระเงนิชนิดอื่น ๆ กบัธนาคารในภายหลงัจากวนัท าใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ 
รา้นคา้ตกลงใหใ้บสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ และขอ้ตกลงนี้มผีลใชบ้งัคบักบับตัรช าระเงนิชนิดอื่น ๆ ดงักล่าวดว้ย 
 1.34เพื่อป้องกนัการทุจรติ และ/หรอื ในกรณีทีธ่นาคารเหน็สมควร รา้นคา้ยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรา้นคา้หรอืธุรกจิของ
รา้นคา้ ซึง่ไดใ้หไ้วก้บัธนาคารต่อบุคคลใด ๆ โดยธนาคารไม่ต้องแจง้ขออนุญาต หรอืขอค ายนิยอมจากรา้นคา้อกีแต่อย่างใด และรา้นคา้จะไม่
เรยีกรอ้งค่าตอบแทน หรอืเรยีกค่าเสยีหายใด ๆ จากธนาคาร ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าความยนิยอมดงักล่าวนี้มผีลใชบ้งัคบัตลอดไป แมว้่าขอ้ก าหนดของ
บรกิารรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิจะไดย้กเลกิหรอืเพกิถอนแลว้กต็าม 
 1.35บรรดาหนังสอืตดิต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสอือื่นใดที่ธนาคารส่งใหแ้ก่รา้นคา้ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืไม่
ลงทะเบยีน หรอืใหค้นน าสง่ไปเองกด็ ีถา้หากไดส้ง่ไปยงัทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของบรกิารรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิแลว้ ใหถ้อืว่าไดส้ง่ใหแ้ก่
ร้านค้าแล้วโดยชอบ ทัง้นี้ โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้รบัไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะร้านค้าย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าว
เปลีย่นแปลงไปหรอืถูกรือ้ถอนไป โดยรา้นคา้ไม่ไดแ้จง้การยา้ย หรอืเปลีย่นแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เป็นหนังสอืต่อธนาคาร หรอืส่งใหไ้ม่ ได้
เพราะหาไม่พบทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวน้ัน้ก็ด ีใหถ้อืว่ารา้นคา้ไดร้บัและทราบหนังสอืตดิต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือื่นใดดงักล่าวแลว้โดยชอบ 
ทัง้นี้ กรณีทีร่า้นคา้ยา้ยสถานทีท่ าการ หรอืเปลีย่นแปลงชื่อประกอบการ หรอืกจิการ หรอืเลกิกจิการ โดยไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบ และเป็นผล
ใหธ้นาคารไดร้บัความเสยีหาย รา้นคา้ตกลงรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ธนาคาร โดยไม่โตแ้ยง้แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 1.36บรรดาคู่มอื และเอกสารใด ๆ ทีธ่นาคารมอบใหร้า้นคา้ และ/หรอื ทีท่ าขึน้ระหว่างรา้นคา้กบัธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นสถานทีร่บั
บตัรช าระเงนิตามขอ้ตกลงนี้ ใหถ้อืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงนี้ดว้ย 
2. การคดิค่าธรรมเนียม / ดอกเบีย้ / การจ่ายเงนิ Rebate 
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 2.1 รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารคดิค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เงนิตาม SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร และ/
หรอื ดอกเบีย้ (ส าหรบัรายการ SCB ดจีงั) และ/หรอื เงนิรายได ้(Rebate) ในอตัราตามทีร่ะบุในใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ  
 2.2 หลงัจากธนาคารได้ด าเนินการหกัค่าธรรมเนียม    และ/หรอื ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพิ่มเรยีบร้อยแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงนิตาม 
SALES SLIP และ/หรอื รายการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร และ/หรอื เงนิรายได ้(Rebate) สว่นทีเ่หลอื เขา้บญัชรีบัเงนิ 
 2.3 ในกรณีทีร่า้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ีแจง้การเปลีย่นแปลงบญัชรีบัเงนิไม่ว่าเมื่อใด หรอืดว้ยเหตุประการใดกต็าม ใหข้อ้ตกลงนี้มี
ผลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชรีบัเงนิทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงทุกประการ  
 2.4 ธนาคารมสีทิธทิี่จะก าหนด และ/หรอื เปลี่ยนแปลง ประเภท และ/หรอื อตัราการคดิค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื 
ดอกเบี้ย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ และ/หรอื อตัราการจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) อย่างใดเมื่อใดกไ็ด ้โดยธนาคารจะแจ้งให้รา้นค้าทราบเป็น
คราว ๆ ไป 
3. การรบับตัรช าระเงนิผ่าน EDC และ PIN PAD ซึง่ในขอ้ตกลงนี้เรยีกรวมกนัว่า “เครื่องอดีซี”ี 
 3.1 รา้นคา้ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการใช ้EDC และวธิกีารรบับตัรช าระเงนิ ตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการใช ้EDC ทีธ่นาคารมอบใหร้า้นคา้  
 3.2 กรณีธนาคารติดตัง้ EDC และผู้ถือบตัรช าระค่าสนิค้า และ/หรอื รบับรกิาร ด้วยบัตรเครดิต หรอืบตัร Speedy Cash ร้านค้าต้อง
ปฏบิตัดิงันี้ 
  3.2.1 รา้นคา้ทราบดวี่าEDC มรีะบบอนุมตัวิงเงนิอตัโนมตัดิว้ย ดงันัน้ ในการใชบ้ตัรช าระเงนิผ่าน EDC เพื่อจดัท า SALES SLIP 
ในการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร แก่ผูถ้อืบตัร รา้นคา้จะต้องไดร้บัอนุมตัวิงเงนิจาก EDC ดว้ยทุกครัง้ โดยจะตอ้งปรากฏรหสัอนุมตัอิยู่บน 
SALES SLIP ทุกฉบบั และในการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร แก่ผู้ถอืบตัรทุกครัง้ รา้นคา้จะต้องมอบ SALES SLIP ฉบบัทีพ่มิพ์ขึน้โดย 
EDC ใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรทุกครัง้ไป 
  3.2.2 รา้นค้าจะต้องใช้ EDC ท ารายงานสรุปขอ้มูลรายการ SALES SLIP โดยแสดงรายการ ชนิด และ/หรอื ประเภทของบตัร 
หมายเลขบตัร และจ านวนเงนิที่ร้านคา้ขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร แก่ผู้ถือบตัรแต่ละราย พรอ้มทัง้ส่งรายงานดงักล่าวผ่าน EDC ให้แก่
ธนาคารทุกวนั ๆ ละ 1 ครัง้ และรา้นค้าจะต้องจดัส่ง SALES SLIP ของการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิารตามรายงานดงักล่าวพรอ้มด้วย
บญัชรีายการ SALES SLIP ทีร่า้นคา้จดัท าขึน้ เพื่อแสดงรายการ SALES SLIP ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีร่า้นคา้ไดส้่ง
รายงานสรุปขอ้มลูรายการ SALES SLIP ใหแ้ก่ธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิตาม SALES SLIP ดงักล่าวต่อไป  
  3.2.3 รา้นคา้รบัทราบว่าแบบพมิพ ์SALES SLIP ทีใ่ชก้บั EDC เป็นแบบพมิพท์ีธ่นาคารก าหนดขึน้ รา้นคา้จะเปลีย่นแปลงไปใช้
แบบอื่นไม่ได ้และธนาคารจะเป็นผูจ้ดัพมิพแ์บบพมิพ ์SALE SLIP มอบใหร้า้นคา้ในจ านวนทีเ่พยีงพอส าหรบัการใชง้าน  
 3.3 กรณีธนาคารตดิตัง้ EDC และผูถ้อืบตัรช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ดว้ยบตัรเดบติ รา้นคา้ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
  3.3.1 ขอรหสัการขายสนิคา้ และ/หรอื ให้บรกิารจากธนาคารทุกรายการและทุกจ านวนเงนิโดยจะต้องรูดบตัรเดบติกบั EDC ที่
ธนาคารตดิตัง้ใหโ้ดยรดูผ่านระบบ On-Line ทัง้นี้ รา้นคา้จะขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารโดยรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเดบติไดต่้อเมื่อรา้นคา้ไดร้บั
รหสัโดยระบบ On-Line จากธนาคารแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ รา้นคา้จะน าบตัรเดบติไปรดูเครื่องหรอือุปกรณ์อื่นใด ทีม่ใิช่ EDC ไม่ได ้
  3.3.2 ในกรณีที ่EDC ขดัขอ้ง อนัเนื่องมาจาก EDC หรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืระบบโทรศพัทข์ดัขอ้ง ท าใหร้า้นคา้ไม่สามารถ
ท ารายการขายดว้ย EDC ได ้รา้นคา้รบัทราบว่ารา้นคา้จะรบับตัรเดบติเพื่อช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารไม่ได ้และรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของ
บญัช ีตกลงว่าหากรา้นคา้รบัช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารโดยไม่ไดร้บัรหสัจากธนาคารโดยระบบ On-Line และธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็
เงนิจากผูถ้อืบตัรได ้รา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัช ียนิยอมรบัผดิชอบต่อเงนิจ านวนดงักล่าว  และยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจ านวนดงักล่าว
จากบญัชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชทีีไ่ดแ้จง้เปลีย่นแปลงภายหลงัได ้โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  3.3.3 ร้านค้าตกลงว่าหลงัจากร้านค้าได้ขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิารด้วยบตัรเดบิตแล้ว ร้านค้าจะท ารายงานสรุปยอดขาย 
(Settlement) เพื่อสง่ขอ้มลูรายงานการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารดว้ยบตัรเดบติทีท่ าผ่าน EDC ใหธ้นาคารอย่างชา้ไม่เกนิ 2 วนั นบัตัง้แต่
วนัขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารโดยไม่เวน้วนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ใด ๆ  
   หากรา้นคา้ไม่ไดท้ ารายงานสรุปยอดขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารดว้ยบตัรเดบติ ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวในวรรคหนึ่ง หรอื
ท ารายงานไม่ครบถ้วน และธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืบตัรไดห้รอืธนาคารตอ้งคนืเงนิใหผู้ถ้อืบตัร รา้นคา้ตกลงชดใชจ้ านวนเงนิ
ทัง้หมดทีร่า้นคา้ไดท้ าการขายสนิคา้ และ/หรอื  ใหบ้รกิารและรบัเงนิไปแลว้คนืใหแ้ก่ธนาคาร โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจ านวนดงักล่าวจาก
บญัชรีบัเงนิ และ/หรอื บญัชหีลกัประกนัไดท้นัท ีทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
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 3.4 กรณีธนาคารติดตัง้ EDC พร้อม PIN PAD หรอืตกลงเพิ่ม PIN PAD เขา้กบั EDC ที่มีอยู่เดมิให้แก่ร้านค้า และผู้ถือบตัรช าระค่า
สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ด้วยบตัรเดบติ และ/หรอื บตัรเอทเีอม็ รา้นค้าจะต้องจดัใหผู้้ถือบตัรเป็นผู้ด าเนินการกดหมายเลขรหสัเบกิถอนเงนิ 
(Password) ประจ าบตัรดว้ยตนเอง 
4. การรบับตัรเครดติผ่านบรกิาร mPOS 
 4.1 รา้นคา้ตกลงว่าการตดิต่อประสานงาน  และ/หรอื การรบั – สง่ ขอ้ความ และ/หรอื ขอ้มูล และ/หรอื หลกัฐาน และ/หรอื เอกสารใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติผ่านบรกิาร mPOS ตามขอ้ตกลงนี้ระหว่างรา้นคา้กบัธนาคาร ซึง่ไดก้ระท าจากหรอืไป
ยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ/หรอื  E-Mail Address   ของรา้นคา้ทีร่ะบุในใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ มผีลผูกพนัรา้นคา้ทุกประการ
โดยร้านค้าจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทัง้สิ้น ทัง้นี้ ในกรณีที่ร้านค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอื E-Mail Address 
ดงักล่าวขา้งตน้ รา้นคา้ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
 4.2 ร้านค้าได้ตรวจสอบ Card Reader รวมทัง้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายเชื่อมต่อระหว่าง Card Reader กบั Smart Phone หรือ 
Tablet เพื่อการรบัช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ดว้ยบตัรเครดติตามขอ้ตกลงนี้แลว้เหน็ว่าอยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยและใช้การได้ด ีและได้รบั
มอบ Card Reader และอุปกรณ์ดงักล่าว พร้อมทัง้คู่มือการใช้งาน ไว้จากธนาคารแล้ว ทัง้นี้ ร้านค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้ Card 
Reader และอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชรีบัเงนิในวนัทีไ่ดร้บัมอบCard Reader 
และอุปกรณ์ดงักล่าว ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  อน่ึง รา้นคา้ยอมรบัว่า Smart Phone หรอื Tablet เป็นกรรมสทิธิข์องรา้นคา้ และรา้นคา้ต้องท าการ Download ระบบปฏบิตักิารเพื่อ
การใชง้าน Card Reader ดงักล่าวดว้ยตนเอง โดยปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านทีไ่ดร้บัมอบจากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ 
 4.3 การรบัช าระเงนิค่าสนิค้า และ/หรอื บรกิารด้วยบตัรเครดิตผ่านบรกิาร mPOS ตามขอ้ตกลงนี้แต่ละครัง้ รา้นค้าตกลงยอมรบัและ
ปฏบิตัติามรายละเอยีดและเงื่อนไขดงันี้  
  4.3.1 ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการท ารายการรบัช าระเงนิด้วยบตัรเครดิตผ่านบรกิาร mPOS ตามคู่มอืการใช้งานที่ธนาคารมอบให้
รา้นคา้ 
  4.3.2 รา้นคา้ตอ้งท าการเชื่อมต่อ Card Reader และ/หรอื อุปกรณ์ (แลว้แต่กรณี) กบั Smart Phone หรอื Tablet ของรา้นคา้ ทีม่ี
ระบบปฏบิตักิารรองรบัการอ่าน และการสง่-รบัขอ้ความ และ/หรอื ขอ้มลู และ/หรอื หลกัฐาน และ/หรอื เอกสาร เกีย่วกบัการช าระเงนิดว้ยบตัร
เครดติ ซึ่งรวมถึงรหสัการอนุมตัวิงเงนิบตัรเครดติ ระหว่างระบบงานของธนาคาร  และ/หรอื    ระบบงานของสถาบนัผู้ออกบตัรเครดติ กบั
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอื E-Mail Address ทีใ่ชก้บั Smart Phone หรอื Tablet (แลว้แต่กรณี) ของรา้นคา้ดงักล่าว  
  4.3.3 รา้นคา้ต้องจดัใหผู้ถ้อืบตัรระบุหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนทีห่รอื  E-Mail Address ของผูถ้อืบตัร เพื่อการรบัขอ้ความ SMS 
และ/หรอื ขอ้มลู และ/หรอื หลกัฐานการท ารายการช าระเงนิของผูถ้อืบตัร ในครัง้นัน้ ๆ ดว้ยตนเอง 
  4.3.4 รา้นค้าต้องจดัให้ผู้ถือบตัรลงลายมอืชื่อในช่องที่ก าหนดบนหน้าจอ Smart Phone หรอื Tablet ของรา้นค้าที่เชื่อมต่อกบั 
Card Reader พรอ้มเปรยีบเทยีบลายมอืชื่อนัน้กบัลายมอืชื่อในบตัรเครดติว่าเป็นลายมอืชื่อบุคคลเดยีวกนั ก่อนกดปุ่มยนืยนัการท ารายการ
และคนืบตัรเครดติใหผู้ถ้อืบตัร ทัง้นี้ ธนาคารจะท าการบนัทกึภาพลายมอืชื่อทีล่งบนหน้าจอ Smart Phone หรอื Tablet ดงักล่าวเกบ็รกัษาไว้
ใน Server ของธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐาน โดยรา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารไม่มหีน้าทีต่อ้งตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้รงิของลายมอืชื่อดงักล่าวแต่
อย่างใด 
  อนึ่ง ในกรณีทีล่ายมอืชื่อทีล่งบนหน้าจอ Smart Phone หรอื Tablet ตามวรรคก่อน ไม่ตรงกบัลายมอืชื่อในบตัรเครดติ รา้นคา้ต้อง
ปฏเิสธการรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเครดตินัน้โดยกดปุม่ยกเลกิการท ารายการและคนืบตัรเครดติใหผู้ถ้อืบตัรไป 
  4.3.5 เมื่อรา้นคา้กดปุ่มยนืยนัการท ารายการตามขอ้ตกลงน้ีแลว้ ธนาคารจะจดัส่งขอ้มูลการท ารายการดงักล่าวซึง่มรีายละเอยีด
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามประเภทขอ้มูลทีจ่ะต้องมใีน Sales Slip  ที่พมิพจ์าก  EDC  ตามปกต ิ ใหแ้ก่รา้นค้าและผูถ้ือบตัร  โดยการส่งขอ้ความ 
SMS และ/หรอื SCAN หลกัฐานใบบนัทกึรายการ (แลว้แต่กรณี) ส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ/หรอื E-Mail Address ของรา้นคา้
ดงักล่าวขา้งตน้ และของผูถ้อืบตัร ตามขอ้ 4.3.3 เพื่อใหร้า้นคา้และผูถ้อืบตัรเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานแทน Sales Slip ในรปูแบบกระดาษ 
 4.4 รา้นคา้ตกลงใช ้Card Reader ท ารายงานสรุปขอ้มูลรายการรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติผ่านบรกิาร mPOS โดยแสดงรายการ ชนิด 
และ/หรอื ประเภทของบตัรเครดติ หมายเลขบตัรเครดติและจ านวนเงนิทีร่า้นคา้ขายสนิคา้  และ/หรอื  ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรแต่ละราย พรอ้ม
ทัง้สง่รายงานดงักล่าวผ่าน Card Reader ใหแ้ก่ธนาคารทุกวนั ๆ ละ 1 ครัง้  
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 4.5 ในกรณีทีร่า้นคา้ตกลงเป็นรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิชนิดอื่น ๆ ผ่านบรกิาร mPOS กบัธนาคารในภายหลงั รา้นคา้ตกลงใหข้อ้ตกลงนี้มี
ผลใชบ้งัคบักบับตัรช าระเงนิชนิดอื่น ๆ ดงักล่าวดว้ย  
5. การรบับตัรช าระเงนิเพื่อการสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิารของรา้นคา้ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 5.1 รา้นคา้ตกลงขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารเฉพาะตามประเภทสนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีร่า้นคา้ไดแ้จง้ไวก้บัธนาคารเท่านัน้ โดยการ
เสนอขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิาร โดยเสนอขอ้มลูรายละเอยีดของสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ใหผู้ถ้อืบตัรทราบผ่านสื่อต่าง ๆ  และใหผู้ถ้ือบตัร
สามารถสัง่ซื้อสนิค้า  และ/หรอื  ขอใช้บรกิารของร้านค้า โดยส่งค าสัง่ซื้อ และ/หรอื ค าขอใช้บรกิาร ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “ค าสัง่ซื้อ” ผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ มายงัรา้นคา้ตามวธิกีารทีจ่ะกล่าวต่อไป   โดยรา้นคา้จะไม่เรยีกเกบ็เงนิสดทนัท ี  แต่จะเรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้ และ/หรอื บริการทีล่กูคา้
ซือ้ และ/หรอื ใชบ้รกิารดงักล่าวผ่านธนาคารทัง้สิน้ทัง้จ านวน และ/หรอื เป็นรายงวดตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร โดยมรีายละเอยีด
เงื่อนไขตามขอ้ตกลงนี้ 
 5.2 รา้นคา้ตกลงเป็นผูแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้   และ/หรอื บรกิาร รวมทัง้จดัท าและสง่เอกสารโฆษณาเผยแพร่ และ/หรอื รปูแบบ
ของสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ใหแ้ก่ลกูคา้ทราบ ดว้ยค่าใชจ้่ายของรา้นคา้เองทัง้สิน้ 
 5.3 กรณีร้านค้าเสนอขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร โดยเสนอข้อมูลรายละเอยีดของสนิค้า และ/หรอื บรกิาร ให้ผู้ถือบตัรทราบผ่าน
เวบ็ไซตบ์นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต รา้นคา้จะตอ้งแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ลงในเวบ็ไซตด์งักล่าวดว้ย  
  5.3.1 ขอ้มลูรายละเอยีดลกัษณะและคุณภาพของสนิคา้ และ/หรอื บรกิารของรา้นคา้  
  5.3.2 เงื่อนไขในการคนืสนิคา้ และ/หรอื ยกเลกิการรบับรกิารและการคนืเงนิค่าสนิคา้ และ/หรอื ค่าบรกิารให้แก่ผูถ้อืบตัรซึง่ต้อง
เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ตกลงนี้  
  5.3.3 สถานทีต่ัง้ส านักงานหรอืทีท่ าการของรา้นคา้ รวมทัง้หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร (พรอ้มรหสัประเทศ) และ/หรอื ทีอ่ยู่บน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  (E-mail address)  ของรา้นคา้     ทีผู่ถ้อืบตัรสามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก  
  5.3.4 สกุลเงนิตราส าหรบัการช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื ค่าบรกิาร  
  5.3.5 รายละเอยีด ขัน้ตอน วธิกีารและระยะเวลาในการสง่สนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัร และขัน้ตอนในการรบัมอบสนิคา้ 
และ/หรอื รบับรกิารของผูถ้อืบตัร ตลอดจนขอ้จ ากดัของรา้นคา้ในการส่งสนิคา้ และ/หรอื  การใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรทัง้ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร (ถา้ม)ี  
 5.4 รา้นค้าจะเป็นผูร้บัค าสัง่ซือ้และส่งสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ตามค าสัง่ซือ้ให้แก่ผูถ้ือบตัรโดยตรงตามขอ้ผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นเอกสา ร
โฆษณาเผยแพร่ และ/หรอื ตามรายละเอยีดของสนิคา้ และ/หรอื บรกิารของรา้นคา้ทีร่ะบุในเวบ็ไซต์ ทัง้นี้ การรบัค าสั ง่ซือ้และส่งสนิคา้ และ/
หรอื ใหบ้รกิารตามค าสัง่ของผูถ้อืบตัรดงักล่าว ใหห้มายรวมถงึการหาแหล่งสนิคา้ การเลอืกสรรและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ การสัง่สนิคา้จาก
ผูผ้ลติ การน าเขา้ การด าเนินขัน้ตอนศุลกากร การช าระภาษีอากรค่าจดัส่ง รวมถึงค่าดวงตราไปรษณียากร การรบัใบสัง่ซือ้  การจดัส่งสนิค้า 
การรบัคนืและเปลีย่นสนิคา้ การประกนัการส่งสนิคา้ การจดัหาอุปกรณ์และสิง่ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารและอื่น ๆ (ถา้มี) 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร  
 5.5 กรณีรา้นคา้ใหบ้รกิารรบับตัรช าระเงนิเพื่อการสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิารผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รา้นคา้ตกลงปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขและวธิปีฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
  5.5.1 การด าเนินการไม่ว่าในขัน้ตอนใด ๆ ในการรบับตัรช าระเงนิเพื่อการสัง่ซื้อสนิค้า และ/หรอื ขอใช้บรกิารของรา้นค้า ตาม
ขอ้ตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อมูลรายละเอยีดของสนิคา้ และ/หรอื บรกิารแก่ผูถ้ือบตัรช าระเงนิ และ/หรอื การรบัค าสัง่ซือ้จากผู้ถอืบตัร
ช าระเงนิ และ/หรอื การด าเนินการอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ต้องกระท าผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รา้นคา้ต้องกระท าผ่านเวบ็ไซต์ของร้ านค้า
ตามที่ร้านค้าแจง้ไว้กบัธนาคารเท่านัน้ โดยรา้นค้าจะจดัให้มกีารเชื่อมโยง ( link) เวบ็ไซต์ดงักล่าวของรา้นค้าต่อไปยงัเวบ็ไซต์อื่นเพื่อเสนอ
ขอ้มลูรายละเอยีดของสนิคา้ และ/หรอื บรกิารแก่ผูถ้อืบตัรช าระเงนิ และ/หรอื รบัค าสัง่ซือ้จากผูถ้อืบตัรช าระเงนิ และ/หรอื การด าเนินการอื่นใด
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการขายสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารของรา้นคา้ โดยทีร่า้นคา้มไิดแ้จง้ต่อธนาคารว่าจะใชเ้วบ็ไซตอ์ื่นดงักล่าวนัน้เป็น
เวบ็ไซต์ของรา้นคา้ส าหรบัการรบับตัรช าระเงนิเพื่อการสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิารของรา้นคา้ผ่านสื่อต่าง ๆ ดว้ยไม่ได ้ทัง้นี้ ไม่ว่าการ
เชื่อมโยง (link) เว็บไซต์ดงักล่าวนัน้จะเป็นการกระท าเพื่อการขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร ตามชนิดหรือประเภทของสนิค้า และ/หรือ 
บรกิารทีร่า้นคา้ไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบแลว้หรอืไม่ และไม่ว่าจะเป็นการกระท าในขัน้ตอนใด ๆ กต็าม  
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  5.5.2 ในกรณีที่รา้นคา้จะเปลีย่นแปลงชื่อเวบ็ไซต์ หรอืวธิกีารเขา้ไปใช้งานขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต (Uniform Resource Locator 
(URL)) ส าหรบัการใหบ้รกิารในการรบับตัรช าระเงนิเพื่อการสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิารของรา้นคา้ตามขอ้ตกลงนี้ รา้นคา้ต้องแจง้ให้
ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  
  5.5.3 การท าค าสัง่ซือ้ 
   (1) กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซือ้ผ่านทางไปรษณีย ์รา้นคา้จะต้องเป็นผูด้ าเนินการจดัท าแบบฟอรม์ใบสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใช้
บรกิาร ซึง่มขีอ้ความเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “ใบสัง่ซือ้” และสง่มอบใบสัง่ซือ้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรทีม่ี
ความสนใจจะสัง่ซือ้สนิคา้  และ/หรอื  ขอใชบ้รกิาร โดยผูถ้อืบตัรทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิาร ดงักล่าวจะต้องเป็นผูท้ าค าสัง่ซือ้โดย
กรอกรายละเอยีดในใบสัง่ซือ้ ซึง่อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย เลขทีบ่ตัรช าระเงนิของผูถ้อืบตัรพรอ้มทัง้ลายมอืชื่อของผูถ้อืบตัรและวนัทีส่ ัง่ซือ้
สนิคา้  และ/หรอื ขอใชบ้รกิาร โดยรา้นคา้จะต้องลงลายมอืชื่อในใบสัง่ซือ้นัน้ ๆ ดว้ย และรา้นคา้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการท าค าสัง่
ซือ้ดงักล่าวลงในรายงานสรุปขอ้มลูรายละเอยีดการท าค าสัง่ซือ้ของผูถ้อืบตัรและสง่ใหแ้ก่ธนาคารตามความในขอ้ 5.9.1 
   (2) กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซื้อผ่านทางโทรศพัท์ ร้านค้าจะต้องให้ผู้ถือบตัรแจ้งรายละเอยีดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบตัร วนัที่บตัร
หมดอายุ รหสัการสัง่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี และรายละเอยีดอื่น ๆ ใหค้รบถ้วน โดยรา้นคา้จะต้องกรอกรายละเอยีดเกีย่วกบั
การท าค าสัง่ซือ้ดงักล่าวลงในรายงานสรุปขอ้มลูรายละเอยีดการท าค าสัง่ซือ้ของผูถ้อืบตัรและสง่ใหแ้ก่ธนาคารตามความในขอ้ 5.9.2 
   (3) กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซือ้ผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รา้นคา้จะต้องใหผู้ถ้อืบตัรแจง้รายละเอยีดชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขบตัร 
วนัที่บตัรหมดอายุ รหสัการสัง่ซื้อสนิค้า และ/หรอื ขอใช้บรกิาร (ถ้าม)ี และรายละเอยีดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน พรอ้มทัง้ส่งขอ้มูลดงักล่า วมายงั
ธนาคาร โดยในการส่งขอ้มูลดงักล่าวมายงัธนาคารรา้นคา้จะตอ้งสง่ในรูปแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามแบบทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ต่อไปนี้
เรยีกว่า “รายการ” โดยน าสง่ใหธ้นาคารผ่านทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ตามเงื่อนไขและวธิกีารสง่ขอ้มลูทีธ่นาคารก าหนด 
   (4) กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซื้อผ่านทางสื่ออื่นใดทีธ่นาคารก าหนด วธิกีารในการท าค าสัง่ซื้อและวธิกีารส่งขอ้มูลการท าค าสัง่ซื้อ
ใหแ้ก่ธนาคาร ใหเ้ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นกรณี ๆ ไป 
  ทัง้นี้ รา้นคา้จะต้องรกัษารูปแบบการท าค าสัง่ซือ้ และเงื่อนไขวธิกีารในการส่งขอ้มูล รวมทัง้รายละเอยีดขอ้มูลในค าสัง่ซือ้ตามขอ้ (1 ) 
ถงึ (4) ขา้งต้นไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยหรอืแจง้ใหผู้ใ้ดทราบโดยเดด็ขาด หากร้านคา้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวเป็นเหตุใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลอื่นใด ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ รา้นคา้ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
 5.6 ในกรณีทีร่า้นคา้ใชบ้รกิารระบบ DCC รา้นคา้รบัทราบว่ารา้นคา้สามารถท ารายการรบัช าระราคาค่าสินคา้ และ/หรอื บรกิารโดยผ่าน
ระบบ DCC เพื่อการรบัช าระด้วยสกุลเงนิต่างประเทศตามสกุลเงนิที่ก าหนดไว้ส าหรบับตัรช าระเงนิแต่ละบตัรได้เฉพาะส าหรบัค าสัง่ซื้อที่
สง่ผ่านทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และ/หรอื สือ่อื่นใดทีธ่นาคารก าหนดต่อไปเท่านัน้ 
 5.7 รา้นค้าจะขออนุมตัิวงเงินไดต่้อเมื่อค าสัง่ซื้อมขีอ้ความครบถ้วนถูกต้องตามที่กล่าวในขอ้ 5.5 แลว้ โดยจะต้องขออนุมตัิวงเงนิจาก
ธนาคารก่อนทีจ่ะส่งสนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรทุกครัง้ ค าสัง่ซือ้ทุกค าสัง่ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงนิเพยีงใดกต็าม จะต้องไ ดร้บัรหสั
อนุมตัวิงเงนิจากธนาคารก่อน  
 5.8 รา้นคา้จะท าการส่งสนิคา้ดว้ยบรรจุภณัฑ์ทีไ่ดม้าตรฐานใหแ้ก่ผู้ถอืบตัรโดยตรงตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นเอกสารโฆษณาเผยแพร่ 
และ/หรอื ใบสัง่ซือ้ และ/หรอื ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในเวบ็ไซต ์ทัง้นี้ ในกรณีเป็นการขายสนิคา้ สนิคา้จะตอ้งอยู่ในสภาพทีด่ปีราศจากการช ารุด
บกพร่องหรอืมตี าหนิดว้ยประการใดทัง้ปวง และในกรณีเป็นการให้บรกิาร รา้นคา้จะต้องให้บรกิารที่มคีุณภาพและไดม้าตรฐานแก่ผู้ถอืบตัร
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาเผยแพร่ และ/หรอื ใบสัง่ซื้อ และ/หรอื ตามรายละเอยีดที่ระบุในเวบ็ไซต์ อย่างถูกต้องครบถ้วน และการส่ง
สนิคา้ไปใหก้บัลกูคา้ผูถ้อืบตัร รา้นคา้จะต้องมใีบตอบรบัหรอืหลกัฐานใด ๆ ทีผู่ร้บัปลายทางลงนามเป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่า  สนิคา้นัน้ไดส้่ง
ถงึผูร้บัแลว้ทุกครัง้   หากรา้นคา้ไม่สามารถทีจ่ะจดัสง่สนิคา้ และ/หรอื ใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัรตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารโฆษณาเผยแพร่ และ/หรอื 
ใบสัง่ซือ้ (แลว้แต่กรณี) เนื่องจากสนิคา้หมด และ/หรอื ไม่อาจใหบ้รกิารหรอืส่งสนิคา้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุประการใด โดยมเีหตุผลและหลักฐาน
สนบัสนุนความจ าเป็นดงักล่าวอย่างชดัเจน รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืบตัรทราบเพื่อยนืยนัการแจง้ยกเลกิใบสัง่ซือ้ต่อไป  
  ทัง้นี้ รา้นคา้ทราบดวี่าการส่งมอบสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิารตามวรรคแรกเป็นเรื่องระหว่างรา้นค้ากบัผู้ถอืบตัรทีส่ ัง่ซื้อสนิค้า และ/
หรือ ขอรับบริการจากร้านค้าเท่านัน้ โดยธนาคารไม่ต้องร่วมรบัผิดใด ๆ ทัง้สิ้น ในกรณีที่มีความเสียหายหรือข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น
เน่ืองมาจากสนิคา้ และ/หรอื การส่งมอบสนิคา้ และ/หรอื การใหบ้รกิารดงักล่าว โดยรา้นคา้ตกลงว่ารา้นคา้จะด าเนินการเจรจาท าความตกลง
กบัผู้ถอืบตัร และ/หรอื บุคคลภายนอกที่พพิาทกบัรา้นค้าเน่ืองจากเหตุดงักล่าว และชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูถ้ือบตัร และ/หรอื บุคคลภายนอก
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ดงักล่าวเอง ตลอดจนรา้นคา้จะด าเนินการทีจ่ าเป็นทุกประการเพื่อปกป้องและป้องกนัมใิหธ้นาคารต้องเขา้ไปมสี่วนในขอ้พพิาทหรอืคดคีวาม 
หรอืตอ้งเขา้รบัผดิในกรณีดงักล่าว 
 5.9 วธิกีารช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารใหร้า้นคา้  
  5.9.1 กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซื้อผ่านทางไปรษณีย ์รา้นคา้จะต้องส่งรายงานสรุปขอ้มูลใบสัง่ซือ้ซึง่มรีหสัอนุมตัวิงเงนิของธนาคาร
ตามแบบทีธ่นาคารก าหนดพรอ้มทัง้ใบสัง่ซือ้ ใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน 7 (เจด็) วนันบัแต่วนัทีร่า้นคา้ไดร้บัรหสัอนุมตัวิงเงนิ  
  5.9.2 กรณีเป็นการรบัค าสัง่ซือ้ผ่านทางโทรศพัท ์รา้นคา้จะตอ้งสง่รายงานสรุปขอ้มลูรายละเอียดการท าค าสัง่ซือ้ของผูถ้อืบตัรซึง่มี
รหสัอนุมตัวิงเงนิของธนาคารตามแบบทีธ่นาคารก าหนด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน 7 (เจด็) วนันบัแต่วนัทีร่า้นคา้ไดร้บัรหสัอนุมตัวิงเงนิ  
  5.9.3 กรณีเป็นการสัง่ซื้อผ่านทางเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต ร้านค้าจะต้องส่งค าสัง่ซื้อในรูปแบบของรายการตามข้อ 5.5.3 ให้แก่
ธนาคารเพื่อด าเนินการตามขอ้ตกลงนี้ ภายใน 7 (เจด็) วนันับแต่วนัทีร่า้นคา้ไดร้บัรหสัอนุมตัวิงเงนิ โดยรา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารไม่มีหน้าที่
ต้องตรวจสอบว่ารายการดงักล่าวมขีอ้มูลถูกต้องหรอืไม่ และตกลงให้ถอืว่าขอ้มูลตามทีร่ะบุในรายการดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีถู่กต้องส าหรบัให้
ธนาคารด าเนินการตามขอ้ตกลงนี้ไดทุ้กประการ  
  5.9.4 กรณีเป็นการสัง่ซื้อผ่านสื่ออื่นใดที่ธนาคารก าหนด วิธกีารช าระค่าสนิค้า และ/หรอื บรกิารให้แก่ร้านค้าให้เป็นไปตามที่
ธนาคารก าหนดและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นกรณี ๆ ไป 
  ทัง้นี้ การรบัค าสัง่ซื้อขา้งต้นไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ร้านค้าจะต้องเกบ็ใบตอบรบัการส่งของหรอืเอกสารซึ่งเป็นหลกัฐานยนืยนัการ
ไดร้บัสนิคา้ และ/หรอื การไดร้บับรกิาร ซึง่ลงลายมอืชื่อโดยผูถ้อืบตัร และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีร่บัสนิคา้ และ/หรอื บรกิารแทนผูถ้อื บตัร ไวใ้ห้
ธนาคารตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดอืน นบัแต่วนัทีร่า้นคา้ไดร้บัใบตอบรบัหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าว โดยจะตอ้งสง่มอบใหแ้ก่
ธนาคารทนัททีีธ่นาคารรอ้งขอ 
 5.10ในกรณีที่รา้นคา้ไม่มยีอดขายหรอืไม่มรีายการเรยีกเกบ็เงนิตาม SALES SLIP เป็นระยะเวลา 3 เดอืนตดิต่อกนั หรอืรายการเรยีก
เกบ็เงนิตาม SALES SLIP ทีร่้านค้าส่งมาเรยีกเกบ็ผ่านธนาคารนัน้ ธนาคารเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้ไม่ว่าจะเกดิจากการทีผู่้ถอืบตัรไม่ช าระหรอื
ธนาคารเจา้ของบตัรปฏเิสธไม่ช าระเงนิตามรายการทีเ่รยีกเกบ็นัน้ หรอืเกดิจากเหตุอื่นใดกต็าม ในเดอืนใดเดอืนหนึ่งมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 2 
ของจ านวนเงนิตามรายการเรยีกเกบ็เงนิตาม SALES SLIP ของร้านค้าในเดือนนัน้ นอกจากการคนืเงนิให้แก่ธนาคารตามขอ้ตกลงนี้แล้ว 
ธนาคารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิาร และ/หรอื ยกเลกิขอ้ตกลงนี้ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  
6. การร่วมรายการผ่อนช าระรายเดอืน SCB ดจีงั 
 6.1 รา้นคา้ตกลงใหผู้ถ้ือบตัรที่ซือ้สนิคา้ และ/หรอื ใชบ้รกิารของรา้นคา้ ในประเภททีร่า้นคา้และธนาคารตกลงกนัใหน้ าเขา้ร่วมรายการ
ผ่อนช าระ SCB ดจีงัโดยช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารผ่านบตัรช าระเงนิ สามารถขอผ่อนช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร แบบดอกเบีย้ 0% 
หรอืแบบดอกเบีย้ 0.89% หรอืแบบดอกเบีย้ทีธ่นาคารและรา้นคา้จะตกลงกนัเพิม่เตมิต่อไป เป็นงวดรายเดอืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในขอ้ตกลง
นี้  
  ทัง้นี้ รา้นค้าจะแจ้งประเภท และ/หรอื ชนิด ของสนิค้า และ/หรอื บรกิาร ที่จะน าเขา้ร่วมรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั ให้ธนาคาร
พจิารณา และในกรณีทีร่า้นคา้ประสงคจ์ะยกเลกิสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ประเภทหรอืชนิดใดทีธ่นาคารตกลงใหเ้ขา้ร่วมรายการผ่อนช าระ SCB 
ดจีงัแลว้ รา้นคา้ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบและจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากธนาคารก่อน  
 6.2 กรณีที่ผูถ้ือบตัรเขา้ร่วมรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั ตามขอ้ตกลงนี้ โดยเลอืกผ่อนช าระรายเดอืนผ่านบตัรช าระเงนิแบบดอกเบี้ย  
0%  รา้นคา้ยนิยอมใหผู้ถ้อืบตัรสามารถผ่อนช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารเป็นงวดรายเดอืนตามจ านวนงวดและตามประเภท และ/หรอื ชนิด
ของสนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีธ่นาคารและรา้นคา้จะตกลงกนั โดยรา้นคา้ตกลงรบัภาระช าระดอกเบีย้ในการผ่อนช าระแทนผูถ้อืบตัรตามอตัราที่
ก าหนดในใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ  
  ทัง้นี้ อตัราดอกเบีย้ตามทีก่ าหนดไวใ้นใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ ยงัมไิดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) หรอืภาษอีื่นใดทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคตซึง่รา้นคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 6.3  กรณีผูถ้อืบตัรเขา้ร่วมรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั ตามขอ้ตกลงนี้ โดยเลอืกผ่อนช าระรายเดอืนผ่านบตัรช าระเงนิ หรอืแบบดอกเบีย้
ทีธ่นาคารและรา้นคา้จะตกลงกนัเพิม่เตมิต่อไป  ผูถ้อืบตัรสามารถเลอืกผ่อนช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารเป็นงวดรายเดอืนไดต้ามจ านวน
งวดและตามประเภท และ/หรอื ชนิดของสนิค้า และ/หรอื บรกิารที่ธนาคารและร้านค้าจะตกลงกนั โดยผู้ถอืบตัรจะต้องเป็นผู้ช าระดอกเบี้ย
ส าหรบัสนิคา้ และ/หรอื บรกิารดงักล่าวเอง 
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 6.4 ราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีผู่ถ้อืบตัรผ่อนช าระรายเดอืนตามขอ้ตกลงนี้ จะต้องไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) และ
เมื่อแบ่งช าระเป็นงวดตามทีก่ าหนดดงักล่าวขา้งต้นแลว้ จะต้องมยีอดการผ่อนช าระในแต่ละงวดไม่ต ่ากว่า 500 บาท (ห้ารอ้ยบาทถ้วน) หรอื
ตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงในภายหน้าและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 
 6.5 กรณีผูถ้อืบตัรเขา้ร่วมรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั ตามขอ้ตกลงนี้ โดยเลอืกผ่อนช าระรายเดอืนผ่านบตัรช าระเงนิ แบบดอกเบีย้ 0% 
ซึง่รา้นคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหแ้ก่ธนาคารแทนผูถ้อืบตัรนัน้ รา้นคา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัช าระจากจ านวนเงนิค่า
สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ทีธ่นาคารจะตอ้งน าฝากเขา้บญัชรีบัเงนิไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหร้า้นคา้ทราบก่อนแต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 6.6 คู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าขอ้มูลเกีย่วกบัการช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ดว้ยบตัรช าระเงนิ และ/หรอื รายละเอยีดการร่วมรายการ
ผ่อนช าระ SCB ดจีงั ผ่านบตัรช าระเงนิ และ/หรอื ขอ้มูลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารสง่-รบั ระหว่างรา้นคา้กบัธนาคารไม่ว่าจะไดก้ระท าโดย
ผ่านระบบจากเครื่องรดูบตัร (IMPRINTER) และ/หรอื EDC และ/หรอื ช่องทางหรอืวธิกีารอื่นใด และ/หรอื ใบสัง่ซือ้สนิคา้/ใบขอใชบ้รกิารโดย
ผ่อนช าระผ่านบตัรช าระเงนิของไทยพาณิชย ์ซึ่งได้ส่ง-รบั โดยทางโทรสาร (FAX) และ/หรอื วธิอีื่นใด เป็นขอ้มูลที่ถูกต้องแท้จรงิ เชื่อถือได ้
และผกูพนัรา้นคา้ทุกประการ 
 6.7 รา้นค้าตกลงให้ความช่วยเหลอื ให้การสนับสนุนและร่วมมอืในการโฆษณา และ/หรอื ประชาสมัพนัธ์รายการ SCB ดจีงันี้ เพื่อการ
สง่เสรมิการตลาดร่วมกนักบัธนาคาร โดยจะวางป้าย และ/หรอื สื่อเพื่อการประชาสมัพนัธใ์ด ๆ ซึง่ธนาคารไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หใ้นบรเิวณสถาน
การค้าหรอืสถานบรกิารของรา้นคา้ ณ จุดที่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยง่าย รวมทัง้ท าการโฆษณา และ/หรอื ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบอื่นใด
ตามทีธ่นาคารก าหนดตลอดระยะเวลาการจดัรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั เพื่อใหผู้ถ้อืบตัร และ/หรอื ลกูคา้ทราบและเขา้ใจถงึรายละเอยีดและ
สทิธปิระโยชน์ของรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงันี้ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถึงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานภายในองคก์รของรา้นคา้ถงึแผนงาน
ของรายการ ผ่อนช าระ SCB ดจีงั และสิง่อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานการใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืบตัร และ/หรอื ลกูคา้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รรลุผล
สงูสดุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัรายการผ่อนช าระ SCB ดจีงั ตามขอ้ตกลงนี้  
7. การใชบ้รกิารระบบ DCC 
 7.1 รา้นคา้ตกลงใชบ้รกิารระบบ DCC ซึง่เป็นระบบการแปลง (Convert) ค่าเงนิตามราคาสนิคา้หรอืบรกิารจากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิ
ต่างประเทศตามสกุลเงนิที่ก าหนดไว้ส าหรบับตัรช าระเงนิแต่ละบตัร เมื่อมกีารท ารายการช าระราคาค่าสนิคา้หรอืบรกิารผ่านบตัรช าระเงนิที่
ออกโดยสถาบนัการเงนิต่างประเทศและระบุสกุลเงนิทีจ่ะช าระผ่านบตัรช าระเงนิดงักล่าวเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ  
 7.2 เพื่อใหร้า้นคา้สามารถใหบ้รกิารรบัช าระเงนิค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารดว้ยระบบ DCC ได ้รา้นคา้ตกลง ดงันี้ 
  7.2.1 ส าหรบัรา้นค้าที่มเีครื่องอดีซีตีิดตัง้อยู่ที่รา้นค้าแลว้ รา้นคา้ตกลงให้ธนาคารเขา้ท าการตรวจสอบและปรบัโปรแกรม (RE-
PROGRAM) ระบบในเครื่องอดีซีดีงักล่าว เพื่อใหเ้ครื่องอดีซีดีงักล่าวสามารถรองรบัระบบ DCCได ้ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด 
ทัง้นี้ โดยธนาคารจะแจง้ก าหนดวนัและเวลาทีธ่นาคารจะเขา้ด าเนินการดงักล่าวใหร้า้นคา้ทราบก่อน 
   อนึ่ง ร้านค้ายอมรับว่าในกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องอีดีซีที่ติดตัง้อยู่ที่ร้านค้าเครื่องใดมีคุณสมบัติหรือ
ความสามารถในการท างานทีไ่ม่สามารถท าการปรบัโปรแกรมใหร้องรบัระบบ DCC ไดต้ามความประสงคข์องรา้นคา้ รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารมี
สทิธทิี่จะพจิารณาว่าจะน าเครื่องอดีซีเีครื่องอื่นซึง่ธนาคารไดท้ าการเพิม่ระบบ DCC เรยีบรอ้ยแลว้มาท าการติดตัง้ใหเ้พิม่เติมนอกเหนือจาก
เครื่องอดีซีเีครื่องเดมิ หรอืท าการถอดถอนเครื่องอดีซีเีครื่องเดมิดงักล่าวออกไปและน าเครื่องอดีซีเีครื่องอื่นซึ่งธนาคารได้ท าการเ พิม่ระบบ 
DCC เรยีบรอ้ยแลว้มาท าการตดิตัง้ใหใ้หม่ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
  7.2.2 ส าหรบัร้านค้าอื่นนอกจากที่กล่าวในขอ้ 7.2.1 รา้นค้ายอมรบัว่า รา้นค้าได้รบัมอบเครื่องอดีซีซีึ่งธนาคารได้ท าการติดตัง้
ระบบ DCC ใหค้รบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้  
 7.3 รา้นคา้ตกลงปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เงื่อนไขและวธิกีารในการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิด้วยระบบ DCC ทีธ่นาคารก าหนดขึน้ 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในวนัท าขอ้ตกลงนี้และทีธ่นาคารจะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ และ/หรอื ก าหนดขึน้ต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครดั  
 7.4 รา้นค้าได้รบัทราบขอ้ก าหนดการรบัช าระเงนิผ่านระบบ DCC ของสถาบนัผู้ออกบตัรช าระเงนิหรอืองค์กรที่ให้บรกิารเกี่ยวกับบตัร
ช าระเงิน เช่น VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOSIATION โดยเฉพาะข้อก าหนดที่ให้ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในใบแสดง
รายการการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารผ่านบตัรช าระเงนิโดยผ่านระบบ DCC ซึง่รวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีใ่ชใ้นขณะท า
รายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารโดยผ่านระบบ DCC โดยครบถ้วนแลว้ โดยรา้นคา้ยอมรบัว่า ในการท ารายการรบับตัรช าระ
เงนิดงักล่าว ร้านค้าจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงักล่าวด้วย ทัง้นี้ หากร้านค้าไม่ปฏิบตัิ หรอืปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามข้อก าห นด
ดงักล่าว หรอืมกีรณีอื่นใดอนัเป็นผลใหธ้นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้หรอืเรยีกเกบ็ไดไ้ม่ครบถ้วน ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ กต็าม รา้นคา้
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ตกลงจะคนืเงนิเท่ากบัจ านวนทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้และ/หรอื เรยีกเกบ็ไดไ้ม่ครบถ้วนนัน้ใหแ้ก่ธนาคาร พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตรา
สงูสุดของจ านวนเงนิดงักล่าว นบัตัง้แต่ธนาคารไดจ้่ายเงนิหรอืน าเงนิเขา้บญัชรีบัเงนิ จนกว่าจะช าระใหแ้ก่ธนาคารเสรจ็สิน้ โดยใหน้ าความใน
ขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
 7.5 รา้นคา้ทราบดวี่า รา้นคา้สามารถท ารายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารโดยผ่านระบบ DCC ไดท้ัง้เพื่อการรบัช าระดว้ย
สกุลเงนิบาท และสกุลเงนิต่างประเทศตามทีก่ าหนดไวส้ าหรบับตัรช าระเงนิแต่ละบตัร โดยในกรณีทีม่กีารรบัช าระราคา 
ค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารผ่านบตัรช าระเงนิ โดยผ่านระบบ DCC ซึง่ผูถ้อืบตัรเลอืกช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารดงักล่าวดว้ยสกุลเงนิ
ต่างประเทศตามทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารจะพจิารณาจ่ายเงนิรายได ้(Rebate)ใหแ้ก่รา้นคา้ส าหรบัรายการรบัช าระเงนิทีผู่ถ้อืบตัรเลอืกช าระ
ดว้ยสกุลเงนิต่างประเทศดงักล่าว ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณ เงื่อนไข วธิกีารและอตัราการจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) ดงันี้ 
  7.5.1 ธนาคารจะใชย้อดรวม (ทีเ่ป็นสกุลเงนิบาท)  
ของมลูค่าการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารผ่านบตัรช าระเงนิ โดยผ่านระบบ DCC เฉพาะรายการทีผู่ถ้อืบตัรเลอืกช าระดว้ยสกุลเงนิ
ต่างประเทศตามที่ธนาคารก าหนด ณ ร้านค้านัน้ ๆ ในแต่ละเดอืน เป็นฐานในการค านวณเพื่อการจ่ายเงนิรายได้ (Rebate) ให้แก่ร้านค้า
สมาชกิตามอตัราทีธ่นาคารก าหนด  
  7.5.2 ธนาคารจะเป็นผูต้รวจสอบรายการรบัช าระราคาค่าสนิค้า  และ/หรอื  บรกิารโดยผ่านระบบ DCC  ของร้านคา้  ผ่านทาง
ระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารเองทุกสิน้เดอืนปฏทินิแต่ละเดอืน และสรุปยอดรวมของมูลค่าของรายการรบัช าระเงนิโดยผ่านระบบ DCC ซึง่ 
ผูถ้อืบตัรเลอืกช าระดว้ยสกุลเงนิต่างประเทศตามทีธ่นาคารก าหนด ของรา้นคา้นัน้ แลว้ท าการค านวณและจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) ดงักล่าว
ใหแ้ก่รา้นคา้ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยเมื่อธนาคารไดต้รวจสอบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เหน็ว่าถูกต้อง ธนาคารจะโอนเงนิ
รายได ้(Rebate) ทีร่า้นคา้มสีทิธไิดร้บัดงักล่าวเขา้บญัชรีบัเงนิภายในวนัท าการทีธ่นาคารก าหนด 
  7.5.3 อตัราการจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) ใหแ้ก่รา้นคา้ เป็นไปตามทีก่ าหนดในใบสมคัรรา้นคา้รบับตัรช าระเงนิ หรอืตามทีธ่นาคาร
เปลีย่นแปลงในภายหน้าและแจง้ใหร้า้นคา้ทราบ 
  7.5.4 ในกรณีทีธ่นาคารไดจ้่ายเงนิรายได ้(Rebate) ใหแ้ก่รา้นคา้ไปแลว้ ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าในเดอืนใดยงัมรีายการรบัช าระราคา
ค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารโดยผ่านระบบ DCC ทีร่า้นคา้มสีทิธไิดร้บัเงนิรายได ้(Rebate) ตามขอ้ตกลงนี้ซึง่ธนาคารยงัไม่ไดน้ าไปรวมค านวณ
มูลค่าเพื่อจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) ตามขอ้ตกลงนี้ โดยทีร่า้นค้าไดเ้ขา้ท ารายการรบัช าระเงนิโดยผ่านระบบ DCC โดยถูกต้องครบถ้วนตาม
ขัน้ตอนของการรบัช าระเงนิโดยผ่านระบบ DCC แลว้ แต่มขีอ้ผดิพลาดในกระบวนการส่งขอ้มูลไปยงัระบบคอมพวิเตอร ์(Host) ของธนาคาร 
ท าใหไ้ม่ปรากฏขอ้มลูรายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารรายการดงักล่าวในระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคาร โดยมสีาเหตุจากการ
ท างานของระบบ DCC หรอืเกดิจากเครื่องอดีซีทีี่ใช้ในการท ารายการรบัช าระเงนินัน้ ธนาคารจะน ารายการรบัช าระเงนิดงักล่าวไปรวมกบั
รายการรบัช าระเงินในเดือนเดียวกนันัน้เพื่อค านวณและจ่ายเงนิรายได้ (Rebate) ให้แก่ร้านค้าเพิ่มเติม โดยถือตามรายการที่ปรากฏใน 
SALES SLIP ทีร่า้นคา้น าส่งเพื่อเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร แต่หากเป็นกรณีทีร่า้นคา้ท ารายการผดิพลาดเอง ใหเ้ป็นดุลพนิิจของธนาคารทีจ่ะ
พจิารณาว่าจะน ารายการรบัช าระเงนิดงักล่าวไปรวมค านวณเพื่อจ่ายเงนิรายได ้(Rebate) ส าหรบัรายการนัน้ใหแ้ก่รา้นคา้หรอืไม่ อย่างไร และ
ในอตัราใด ทัง้นี้ ตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควร 
   ในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในกระบวนการส่งขอ้มูลไปยงัระบบคอมพิวเตอร ์(Host) ของธนาคาร ซึ่งท าให้ไม่ปรากฏขอ้มูล
รายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารในระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารดงักล่าวในวรรคก่อนนัน้ ใหถ้อืเป็นสทิธขิองธนาคารทีจ่ะท า
การตรวจสอบโดยผ่านระบบการตรวจสอบการใชร้ะบบ DCC ของธนาคาร ทัง้นี้ โดยรา้นคา้ยอมรบัว่าผลการตรวจสอบของธนาคารดงักล่าว
เป็นผลการตรวจสอบทีถู่กตอ้งและเป็นทีส่ดุ โดยรา้นคา้จะไม่โตแ้ยง้แต่ประการใดทัง้สิน้ 
  7.5.5 ในกรณีที่ธนาคารได้จ่ายเงนิตาม SALES SLIP รวมทัง้เงนิรายได้ (Rebate) ให้แก่ร้านค้าแล้ว ปรากฏว่ามีการคืนสนิค้า 
และ/หรอื ยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืลดราคาสนิคา้ และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ยกเลกิรายการรบัช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บ รกิารโดย
ผ่านระบบ  DCC  และ/หรอื  มีกรณีที่ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ถือบตัร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม นอกจากการคืนเงนิตามวิธีการที่ก าหนดใน
ขอ้ตกลงนี้แลว้ ร้านค้าตกลงช าระเงนิที่ธนาคารได้จ่ายไปตาม SALES SLIP และเงนิรายได้ (Rebate) ดงักล่าวคนืให้แก่ธนาคาร และ/หรอื 
ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชรีบัเงนิ โดยไม่ต้องขอความยนิยอมจากรา้นคา้ และ/หรอื เจา้ของบญัชอีีก โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 
1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
   (1) ส าหรบัการคืนเงนิค่าสนิค้า และ/หรือ บริการ  หากมีการยกเลิกการซื้อสนิค้า  และ/หรือ การใช้บริการ ทุกรายการใน 
SALES SLIP ฉบบัใด รา้นคา้ตกลงช าระเงนิดงักล่าวคนืใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชรีบัเงนิดงักล่าวเตม็จ านวน
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ที่ธนาคารได้จ่ายหรอืโอนเขา้บญัชรีบัเงนิดงักล่าวไปส าหรบั SALES SLIP ที่มกีารยกเลกิรายการทัง้ฉบับนัน้ และหากมกีารยกเลกิการซื้อ
สนิคา้ และ/หรอื การใชบ้รกิาร เฉพาะบางรายการใน SALES SLIP ฉบบัใด รา้นคา้ตกลงช าระเงนิดงักล่าวคนืใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ยนิยอม
ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวตามราคาค่าสนิคา้  และ/หรอื   ค่าใชบ้รกิารรายการทีม่กีารยกเลกิใน SALES SLIP ฉบบันัน้  
   (2) ส าหรบัการคนืเงนิรายได้ (Rebate) ไม่ว่าจะเป็นกรณีมกีารยกเลกิการซื้อสนิค้า  และ/หรอื การใช้บรกิาร  ทุกรายการใน 
SALES SLIP หรอืยกเลกิเฉพาะบางรายการใน SALES SLIP กต็าม รา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารจะตอ้งท าการค านวณยอดรวมของมลูค่าการรบั
ช าระราคาค่าสนิค้า และ/หรอื บรกิาร รวมทัง้จ านวนเงนิรายได้ (Rebate) ที่ร้านค้าจะมสีทิธไิด้รบั ตามหลกัเกณฑ์ที่กล่าวในขอ้ 7.5.1 และ 
7.5.2 ขา้งต้น ส าหรบัในเดอืนที่มรีายการยกเลกินัน้ ๆ ใหม่ และหากปรากฏผลการค านวณว่าร้านค้าจะต้องคนืเงนิรายได้ (Rebate) ให้แก่
ธนาคารเป็นจ านวนเท่าใด ร้านค้าตกลงช าระให้แก่ธนาคาร และ/หรอื ยินยอมให้ธนาคารหักเงนิจากบญัชีรบัเงิน ตามจ านวนเงนิรายได ้
(Rebate)  ทีต่อ้งคนืตามทีธ่นาคารค านวณไดด้งักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหน้ าความในขอ้ 1.12 และ 1.21 ของขอ้ตกลงนี้มาใชโ้ดยอนุโลม 
  7.5.6 รา้นคา้ยอมรบัว่าธนาคารมสีทิธยิกเลกิ และ/หรอื เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑก์ารค านวณ และ/หรอื เงื่อนไข วธิกีารและอตัรา
ในการจ่ายเงนิรายได ้ (Rebate)   ตามขอ้ตกลงนี้เมื่อใดกไ็ด ้โดยธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเป็นคราว ๆ  
 7.6 ในกรณีที่ต้องมกีารช าระเงนิใด ๆ ระหว่างธนาคารกบัรา้นค้า และ/หรอื ผู้ถือบตัรเนื่องในการใชบ้รกิารระบบ DCC ตามขอ้ตกลงนี้  
ไม่ว่าในเวลาใด ๆ หากต้องมกีารแปลงค่าเงนิระหว่างสกุลเงนิบาทกบัสกุลเงนิต่างประเทศ ใหแ้ปลงค่าเงนิตามอตัราแลกเปลีย่น (ส าหรบัสกุล
เงนิทีผู่ถ้อืบตัรไดเ้ลอืกท ารายการช าระราคาค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร) ตามทีร่ะบุใน SALES SLIP ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนินัน้ ๆ  
8. การใชเ้ครื่องอดีซี ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 8.1 ร้านค้าและธนาคารเห็นพ้องต้องกนัว่าจุดที่ติดตัง้เครื่องอีดีซี ณ สถานประกอบกิจการของร้านค้า (ตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งแก่
ธนาคาร) อยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม และรา้นคา้ไดต้รวจสอบแลว้เหน็ว่าเครื่องอดีซีทีีธ่นาคารตดิตัง้ และ/หรอื มอบใหร้า้นคา้ ทุกเครื่องอยู่ใน
สภาพเรยีบรอ้ยและใชก้ารไดด้ ี
 8.2 รา้นคา้ตกลงที่จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าที่ของธนาคารหรอืบุคคลทีธ่นาคารว่าจา้งมาท าการตดิตัง้หรอืท าการบ ารุงรกัษา 
รวมทัง้ตกลงว่าจะไม่เคลื่อนยา้ยเครื่องอดีซีจีากต าแหน่งทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากธนาคารในทุกกรณี หากรา้นคา้
ตอ้งการเปลีย่นแปลงต าแหน่งทีต่ดิตัง้เครื่องอดีซี ีรา้นคา้จะตอ้งมหีนงัสอืแจง้ต าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้ใหมม่ายงัธนาคารเพื่อขออนุญาตล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั  
  การเคลื่อนยา้ยเครื่องอดีซีจีากจุดทีต่ิดตัง้ไวเ้ดมิจะกระท าไดก้แ็ต่โดยเจ้าหน้าทีข่องธนาคารหรอืผู้ทีธ่นาคารมอบหมายเท่านัน้ โดย
รา้นคา้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยเปลีย่นต าแหน่งตดิตัง้ทัง้หมด 
  ในกรณีเครื่องอดีซีทีีธ่นาคารตดิตัง้ใหแ้ก่รา้นคา้ตามขอ้ตกลงนี้เป็นเครื่องอดีซีปีระเภทซึง่โดยสภาพสามารถเคลื่อนยา้ยไปใชง้านใน
พืน้ทีห่รอืสถานทีต่่าง ๆ ไดโ้ดยระบบงานของเครื่องอดีซีดีงักล่าวยงัคงเชื่อมต่อกบัระบบงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารและ
รา้นคา้สามารถท าการรบับตัรช าระเงนิเพื่อช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร ไดต้ามปกต ิโดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งท าการตดิตัง้เครื่องอดีซีดีงักล่าว ณ 
สถานทีใ่ดสถานทีห่นึ่งโดยเฉพาะในลกัษณะตดิตรงึถาวร เช่น เครื่องอดีซีปีระเภท Mobile เป็นตน้ การทีร่า้นคา้ตอ้งเคลื่อนยา้ยเครื่องอดีซีไีป
ใช้งานในพื้นทีห่รอืสถานทีใ่ด ๆ ซึ่งรา้นคา้ใชเ้ป็นสถานที่ในการจดักจิกรรมหรอืจ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของรา้นคา้เป็นการชัว่คราว ซึ่ง
อาจอยู่นอกพืน้ทีข่องอาคารหรอืสถานทีต่ัง้ของสถานประกอบกจิการของรา้นคา้ ตามทีร่ะบุในเอกสารตามขอ้ 8.1 ไม่ถอืว่าเป็นการเคลื่อนยา้ย
เครื่องอดีซีใีนอนัทีร่า้นค้าจะต้องมหีนังสอืแจง้ขออนุญาตและไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากธนาคารหรอืต้องด าเนินการโดยเจา้หน้าที่ของ
ธนาคารหรอืผูท้ีธ่นาคารว่าจา้งตามความในสองวรรคก่อน  
 8.3 รา้นค้าจะจดัเตรยีมคู่สายโทรศพัท์ ส าหรบัการติดตัง้เครื่องอดีซีีให้พรอ้มก่อนการติดตัง้เครื่องอดีซีีล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วนั โดย
รา้นค้าเป็นผูร้บัผดิชอบในบรรดาค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เกีย่วกบัคู่สายโทรศพัท์และการใช้คู่สายโทรศพัท์ดงักล่าว เพยีง 
ผูเ้ดยีว 
 8.4 รา้นคา้ตกลงว่าจะดแูลรกัษาเครื่องอดีซี ีซึง่ตดิตัง้ไว ้ณ สถานประกอบกจิการของรา้นคา้ เสมอืนหนึ่งเป็นทรพัยส์นิของรา้นคา้เอง  
 8.5 กรณีที่เครื่องอีดีซี และ/หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ช ารุดเสยีหายอนัเนื่องมาจากความบกพร่องของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะออก
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิ หรอืในกรณีทีเ่ครื่องอดีซีสีญูหายหรอืช ารุดเสยีหายจนใชก้ารไม่ไดห้รอืไม่อาจซ่อมแซมใหก้ลบัสู่
สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ร้านค้าตกลงซื้อเครื่องอดีีซีแบบเดียวกนัหรือชดใช้ราคาเครื่องอีดีซีให้แก่ธนาคารตามจ านวนที่ได้รบัแจ้งจาก
ธนาคารรวมทัง้ชดใชค้่าเสยีหาย (หากม)ี ใหแ้ก่ธนาคารทัง้สิน้ทุกประการดว้ย 
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  การซ่อมแซมเครื่องอดีซีทีี่ช ารุดดงักล่าวในวรรคก่อนรา้นค้าตกลงใหธ้นาคารเป็นผู้จดัหาและจา้งผูเ้ชี่ยวชาญโดยรา้นคา้เป็นผู้ออก
ค่าใชจ้่าย ส่วนการบ ารุงรกัษาเครื่องอดีซีตีามปกตเิพื่อใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดเ้สมอธนาคารจะเป็นผูด้ าเนินการใหด้ว้ยค่าใชจ้่ ายของ
ธนาคารเอง 
 8.6 กรณีทีเ่ครื่องอดีซีชี ารุดเสยีหาย หรอืสญูหาย ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม รา้นคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที 
 8.7 รา้นคา้ตกลงใหผู้ถ้อืบตัรใชบ้รกิารช าระเงนิอตัโนมตัไิดต้ลอดเวลาท าการของสถานประกอบกจิการของรา้นคา้ และจะไม่ใหบ้รกิารผดิ
ไปจากทีธ่นาคารอนุญาตไว ้โดยหากต่อไปภายหน้ามกีรณีทีธ่นาคาร และ/หรอื หน่วยงานราชการใดเปลีย่นแปลงระยะเวลาของการใหอ้นุญาต 
ธนาคารจะแจง้ใหร้า้นคา้ทราบเพื่อถอืปฏบิตัทิุกคราวไป  
 8.8 รา้นคา้ขอรบัรองว่า รา้นคา้จะใชเ้ครื่องอดีซีสี าหรบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารเฉพาะแก่ผูถ้อืบตัรช าระเงนิตามขอ้ตกลงนี้เท่านัน้ 
โดยไม่จ ากดัว่าบตัรช าระเงนิดงักล่าวจะออกโดยธนาคารหรอืบุคคลอื่นใดกต็าม และรา้นคา้จะใชเ้ครื่องอดีซีใีหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่
ก าหนดในคู่มอืการใชเ้ครื่องอดีซี ีรวมทัง้ขอ้ก าหนดใด ๆ ทีธ่นาคารแจง้ใหท้ราบทุกประการ 
 8.9 เมื่อร้านค้าพ้นสภาพการเป็นร้านค้ารบับตัรช าระเงนิ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ร้านค้าตกลงอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารหรอืบุคคลทีธ่นาคารมอบหมายในการถอดถอนเครื่องอดีซีอีอกจากสถานทีต่ดิตัง้ หรอืส่งมอบเครื่องอดีซีใีหแ้ก่เจา้หน้าทีธ่นาคารหรือ
บุคคลทีธ่นาคารมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) และหากเจา้หน้าทีข่องธนาคาร และ/หรอื บุคคลอื่นทีธ่นาคารมอบหมายดงักล่าว ตรวจสภาพเครื่อง
อดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์ทีธ่นาคารตดิตัง้ใหแ้ก่รา้นคา้แลว้พบว่าเครื่องอดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์ดงักล่าวอยู่ในสภาพช ารุดเสยีหาย รา้นคา้ตกลง
ยนิยอมชดใชค้่าอะไหล่ และ/หรอื ค่าซ่อมแซม และ/หรอื ชดเชยค่าเครื่องอดีซี ีและ/หรอื อุปกรณ์ทีช่ ารุดเสยีหายจนครบถว้น  
 8.10รา้นคา้ตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมสีทิธจิะก าหนดและเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร เงนิประกนั หรอืค่าใช้จ่าย  
ใด ๆ ส าหรบัการใชเ้ครื่องอดีซีตีามขอ้ตกลงนี้ ตามอตัราและเงื่อนไขทีธ่นาคารเหน็สมควรเมื่อใดกไ็ดโ้ดยการแจง้ใหร้า้นคา้ทราบรายละเอยีด
ของอตัราและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดล่วงหน้าและรา้นคา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ 
 8.11ธนาคารเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการก าหนดว่ารา้นคา้ควรจะไดร้บัการตดิตัง้ EDC และ/หรอื PIN PAD  
ตามขอ้ตกลงนี้หรอืไม่อย่างไร รวมถงึมสีทิธใินการถอดถอน EDC และ/หรอื PIN PAD ดงักล่าวออกจากสถานทีต่ดิตัง้ไดท้นัทเีมื่อใดกไ็ดโ้ดย
ไม่จ าต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า แต่ทัง้นี้ การถอดถอน EDC และ/หรอื PIN PAD ดงักล่าวไม่ถือเป็นการยกเลกิขอ้ตกลงนี้ และ/หรอื 
ยกเลกิภาระหน้าทีใ่ด ๆ ทีร่า้นคา้มอียู่และต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี้ จนกว่าจะไดป้ฏบิตักิารดงักล่าวจนครบถว้นและยงัคงผกูพนัตามขอ้ตกลง
นี้ต่อไปเช่นเดมิทุกประการ 
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