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ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริการ SCB Business Net และบริการ Cash Management Lite 
ดงัต่อไปนี/  

 
ก. ข้อกาํหนดทั %วไปของบริการ SCB Business Net และบริการ Cash Management Lite 

1. คาํนิยาม 
 1.1 “ข้อกาํหนดและเงื%อนไขการใช้บริการ” หมายความถงึ ขอ้กาํหนดของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash 
Management Lite รวมถงึที:จะมกีารเพิ:มเตมิหรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้า 
 1.2 “คาํขอใช้บริการ” หมายความถึง แบบคําขอใช้บรกิาร/เปลี:ยนแปลงขอ้มูลบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร 
Cash Management Lite และ/หรอื คําขอหรอืเอกสารหรอืขอ้ตกลงใดๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารทําใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในการขอใช้
บรกิารของธนาคาร และ/หรอื จะไดท้าํใหไ้วห้รอืสง่ใหก้บัธนาคารในภายหน้า  
 1.3 “ธนาคาร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
 1.4 “นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความถงึ นิตบิุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จาํกดั (มหาชน) ตามที:ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถงึที:จะมกีารเพิ:มเตมิหรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้า 
 1.5 “บริการของธนาคาร” หมายความถงึ บรกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื:อธุรกจิ) บรกิาร SCB Local 
Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด – BC)  บรกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Direct Credit 
(บรกิารโอนเงนิ) บรกิาร SCB Smart Credit (บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) บรกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิใน
ประเทศข้ามธนาคาร) บริการ SCB Business PromptPay-Registration (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ลงทะเบียน) บริการ SCB 
Business QR Payment (บรกิารรบัชําระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร - QR Code สาํหรบัการชําระเงนิ) บรกิาร SCB iCheque Book 
(บรกิารสั :งซื/อสมุดเชค็) และ/หรอื บรกิารอื:นใดตามที:ธนาคารจะกาํหนด และ/หรอืเปิดใหบ้รกิารเพิ:มเตมิในภายหน้า 
 1.6 “ผูข้อใช้บริการ”  
  1.6.1 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบรายเดยีว หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารตามคําขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ี:ไดร้บั
มอบอาํนาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
  1.6.2 ในกรณีขอใช้บรกิารแบบกลุ่มบรษิัท หมายความถึง ผู้ขอใช้บรกิารหลกั และ/หรอื ผู้ขอใช้บรกิารร่วมตาม 
คาํขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ี:ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
 1.7 “ผู้ใช้งาน” หมายความถงึ บุคคลที:ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหเ้ป็นผูด้ําเนินการเกี:ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร และ/
หรอื การทํารายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื กระทําการใด ๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทั /งนี/ ตามที:ระบุในคําขอใชบ้รกิาร รวมทั /งที:
จะมกีารเพิ:มเตมิหรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้า  
 1.8 “รหสัประจาํตวั” หมายความถงึ รหสัประจําตวัผูข้อใชบ้รกิาร (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหสัประจาํตวั
ผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และ/หรอื รหสัอื:นใดที:เกี:ยวขอ้งกบัการเขา้ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์การทํารายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื การใช้งานอุปกรณ์เพื:อการทํารายการ ไม่ว่าจะเป็นรหสัที:ธนาคารเป็นผู้กําหนดหรอืรหสัที:ผู้ขอใช้บรกิารหรือ
ผูใ้ชง้านเป็นผูก้าํหนดหรอืทาํการเปลี:ยนแปลงหรอืรหสัที:สรา้งขึ/นจากอุปกรณ์เพื:อการทาํรายการกต็าม (แลว้แต่กรณี) 
 1.9 “ระบบอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์สื:ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ/
หรอื โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต์ (Application Program) ที:เชื:อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารโดยตรงหรอืเชื:อมโยง
กบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารผ่านโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตซึ:งธนาคารกําหนดหรอืจดัใหม้ขี ึ/นเพื:อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถใชใ้น
การเขา้ทํา หรอืเขา้ยนืยนัรายการการใชบ้รกิาร หรอืเขา้ถงึหรอืเขา้ใชบ้รกิารของธนาคาร หรอืเพื:อรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ใด ๆ ตามสญัญาการใชบ้รกิารกบัธนาคารได้ ทั /งนี/ ให้รวมถงึขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ เนื/อหา สื:อผสม โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทั /งหมดที:ปรากฏหรือจัดให้มีขึ/นบนระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรือ 
บุคคลภายนอก 
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 1.10   “รายการการใช้บริการ” หมายความถงึ รายการการโอนเงนิ การชําระเงนิ การขอใชส้นิเชื:อ การทําธุรกรรม การรบั/
สง่ขอ้ความหรอืขอ้มลู การเรยีกดขูอ้มลูและรายงาน การยนืยนัรายการ หรอืการกระทาํใดๆ เกี:ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคารที:ได้
ดาํเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยการใชร้หสัประจาํตวั ตามขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  
 1.11   “วนัทาํการ” หมายความถงึ วนัและเวลาทาํการปกตขิองสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร 
 1.12 “สญัญาการใช้บริการ” หมายความถงึ ขอ้ตกลงที:ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคารในการใชบ้รกิารของธนาคาร ซึ:ง
ประกอบดว้ย คําขอใชบ้รกิาร ขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใชบ้รกิาร รวมทั /งบรรดาเอกสารหรอืขอ้มลูหรอืรายละเอยีดใดๆ เกี:ยวกบั
การใชบ้รกิารของธนาคารระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบยีบ คู่มอื เอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิารหรอื
เอกสารใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบับรกิารของธนาคารตามที:ธนาคารกาํหนด (ถา้ม)ี ซึ:งถอืเป็นสว่นหนึ:งของสญัญาการใชบ้รกิาร 
 1.13 “เหตุสุดวิสยั” หมายความถงึ เหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ:งเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิาร
ตามสัญญาการใช้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือ
ระบบสื:อสารขดัขอ้งเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาด้านพลงังาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอื
ขอ้มูลที:เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ:งเหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการที:ธนาคารไม่ดูแลรกัษาระบบอเิลก็ทรอนิกส์
อย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน 
 1.14 “อตัราสูงสุด”  
 1.14.1 ในกรณีสนิเชื:อเงนิสกุลบาท หมายความถึง อตัราดอกเบี/ยสูงสุดกรณีปกติ สําหรบัเงินให้สนิเชื:อเพื:อการ
ประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื:อทั :วไป หรอืประเภทลูกคา้สนิเชื:อเกษตรกร (แลว้แต่ว่าสนิเชื:อที:ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร
เป็นเงนิใหส้นิเชื:อสาํหรบัลกูคา้ประเภทใด) ที:ธนาคารประกาศกาํหนดในขณะนั /นๆ ซึ:งต่อไปอาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามที:ธนาคาร
จะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.14.2 ในกรณีสนิเชื:อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบี/ยสงูสุดกรณีปกต ิสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื:อสกุล
เงนิต่างประเทศ ตามที:ธนาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัที:กํากบัดูแลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทั /งนี/ ในกรณีที:ไม่มปีระกาศอตัรา
ดอกเบี/ยดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบี/ยรอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.14.3 ในกรณีอา้งองิอตัราสงูสุดเพื:อการคดิดอกเบี/ยสาํหรบักรณีอื:นที:ไม่ใช่การคดิดอกเบี/ยหนี/สนิเชื:อ หมายความ
ถงึ อตัราดอกเบี/ยสงูสุดกรณีปกต ิสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื:อเพื:อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื:อทั :วไป ที:ธนาคารประกาศเรยีก
เก็บจากลูกค้าสนิเชื:อของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอตัราดอกเบี/ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้ใช้อตัราที:สูงสุดที:
ธนาคารประกาศกาํหนดในขณะนั /นๆ ซึ:งต่อไปอาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามที:ธนาคารจะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15 “อตัราสูงสุดผิดเงื%อนไข”  
 1.15.1 ในกรณีสนิเชื:อเงนิสกุลบาท หมายความถงึ อตัราดอกเบี/ยสงูสดุกรณีผดินดัชาํระหนี/ หรอืผดิเงื:อนไข หรอืเกนิ
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ีสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื:อเพื:อการประกอบธุรกจิประเภทลกูคา้สนิเชื:อทั :วไปหรอืประเภทลูกคา้สนิเชื:อเกษตรกร (แลว้แต่
ว่าสนิเชื:อที:ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคารเป็นเงนิใหส้นิเชื:อสาํหรบัลูกคา้ประเภทใด) ที:ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั /นๆ ซึ:ง
ต่อไปอาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามที:ธนาคารจะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15.2 ในกรณีสนิเชื:อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบี/ยสูงสุดกรณีผดินัดชําระหนี/ สําหรบัเงนิให้
สนิเชื:อสกุลเงนิต่างประเทศ ตามที:ธนาคาร หรือหน่วยงานของรฐัที:กํากบัดูแลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทั /งนี/ ในกรณีที:ไม่มี
ประกาศอตัราดอกเบี/ยดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบี/ยรอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.15.3 ในกรณีอ้างองิอตัราสูงสุดผดิเงื:อนไขเพื:อการคดิดอกเบี/ยสําหรบักรณีอื:นที:ไม่ใช่การคดิดอกเบี/ยหนี/สนิเชื:อ 
หมายความถงึ อตัราดอกเบี/ยสงูสุดกรณีผดินัดชําระหนี/ สาํหรบัเงนิใหส้นิเชื:อเพื:อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื:อทั :วไป ที:
ธนาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลกูคา้สนิเชื:อของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศกาํหนดอตัราดอกเบี/ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้
ใช้อตัราที:สูงสุดที:ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั /น ๆ ซึ:งต่อไปอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได้ตามที:ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็น
คราวๆ ไป 
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 1.16 “อปุกรณ์เพื%อการทาํรายการ” หมายความถงึ อุปกรณ์สาํหรบัผูข้อใชบ้รกิารใชป้ระกอบหรอืใชร่้วมในการทาํรายการ
การใช้บรกิารตามที:ธนาคารเหน็ชอบ เช่น เครื:องสร้างและแปลรหสั (Token) หรอืบตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรอือุปกรณ์ 
อื:นใดที:ทาํหน้าที:ในลกัษณะทาํนองเดยีวกนั 
 
2. การใช้บริการและผลผกูพนัผูข้อใช้บริการ 
 2.1 ในการใชบ้รกิารของธนาคาร  และ/หรอื  ทาํรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ผูข้อใชบ้รกิาร
จะต้องจดัทํา และ/หรอื จดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามที:กฎหมายหรอืตามที:ธนาคารกําหนด (หากม)ี ทั /งนี/ 
ภายในระยะเวลาที:ธนาคารกําหนด นอกจากนี/ ธนาคารสงวนสทิธิ qที:จะกําหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ 
ใหแ้ก่ธนาคารเพิ:มเตมิตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควรดว้ย 
 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องกําหนดผู้ใช้งาน อํานาจหน้าที: และ/หรือ รหสัประจําตัวของผู้ใช้งานแต่ละราย ตามวิธีการและ
เงื:อนไขที:ธนาคารกําหนด และกรณีที:ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี:ยนแปลงผู้ใช้งาน ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบตัิตามวธิกีารและ
เงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนด  
 2.3 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูใ้ชง้านแต่ละรายมอีํานาจกระทําการแทนและในนามผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ผกูพนัตามการดาํเนินการใดๆ ของผูใ้ชง้านนั /น  
 2.4 หากมกีารใส่รหสัประจําตวัไม่ถูกต้องเกินกว่าจํานวนครั /งที:ธนาคารกําหนด ธนาคารมสีทิธทิี:จะระงบัการให้บริการ
สาํหรบัรหสัประจาํตวันั /นไดท้นัทโีดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น 
 2.5 รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ที:ทาํขึ/น ใหถ้อืว่ามผีลใชบ้งัคบัโดยถูกตอ้ง สมบรูณ์ ผกูพนั
ผูข้อใชบ้รกิาร และเป็นการดําเนินการโดยชอบและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และถอืเป็นหลกัฐานแห่งธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
สามารถใชเ้ป็นต้นฉบบัเพื:อเป็นพยานหลกัฐานหรอืใช้เป็นพยานหลกัฐานในรูปแบบอื:นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใต้บงัคบั
แห่งกฎหมายได ้โดยที:  
  2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยงัผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อํานาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้
บรกิาร หรอื ตวัแทน หรอืผู้ใช้งาน รวมทั /งไม่ต้องตรวจสอบขอ้มูล ชื:อบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื รายละเอยีดใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบั
รายการการใชบ้รกิารในครั /งนั /นๆ ว่าถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม่ และ  
  2.5.2 ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืตวัแทน หรอืผูใ้ชง้าน ไม่ต้องทํา และ/หรอื ลงนามในเอกสารอื:นใดอกี เวน้แต่ธนาคารจะ
กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื:นโดยชดัแจง้ 
 2.6 ข้อมูลที:ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี:ยวกบัอตัราแลกเปลี:ยน
เงนิตราต่างประเทศ อตัราดอกเบี/ย หรอืขอ้มลูอื:นใด เป็นขอ้มลูเบื/องตน้และไม่ผกูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยนืยนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยผูม้อีาํนาจของธนาคาร 
 2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื:อธนาคารได้ดําเนินการตามคําขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่า
ธนาคารได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีที:เป็นการขอใช้สนิเชื:อ ถือว่า
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสนิเชื:อจากธนาคารโดยถูกตอ้งครบถว้นและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 2.8 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ขอ้มูลที:ไดจ้ากการประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอร ์หรอืไมโครฟิลม์ หรอืสื:ออเิลก็ทรอนิกส ์
หรอื สื:อทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทใดๆ ที:ธนาคารไดบ้นัทกึเป็นหลกัฐาน หรอืหนงัสอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื:นใดที:ไดจ้ดัทํา
ขึ/นตามสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืที:เกี:ยวเนื:องหรอืเกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรอืหลกัฐานแห่งหนี/ใดๆ 
ที:ธนาคารจะไดจ้ดัทาํขึ/นเพื:อการดงักล่าว ไม่ว่าในครั /งใด คราวใด และไม่ว่าที:มอียู่แลว้ในขณะนี/หรอืที:จะไดท้าํขึ/นในภายหน้ากต็าม 
มคีวามถูกตอ้งและมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ:งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย โดยยอมรบัใหใ้ชเ้ป็น
ตน้ฉบบัเพื:อเป็นพยานหลกัฐาน หรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื:นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได ้
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 2.9 ในกรณีที:ธนาคารไม่ไดร้บัเงนิหรอืไม่สามารถหกับญัชไีดโ้ดยครบถว้นตามจาํนวนที:ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร รวมกบั
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายที:ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ต้องชําระใหแ้ก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน 
และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ตามเงื:อนไขการใหบ้รกิารของธนาคาร ธนาคารตวัแทน และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืระงบัการใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื:อนไขหรอืขอ้จาํกดัใดๆ ได ้ตามที:ธนาคารเหน็สมควร 
 
3. การตรวจสอบผลการทาํรายการและหลกัฐานการทาํรายการการใช้บริการ 
 เมื:อผู้ขอใชบ้รกิารทํารายการการใชบ้รกิารครบถ้วนตามขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกําหนดแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะสามารถ
ทราบผลการทํารายการไดท้นัท ีหรอืตามระยะเวลาและเงื:อนไขที:ธนาคารกําหนดสาํหรบัแต่ละบรกิาร (แลว้แต่กรณี) และสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงั บนัทกึ (Download) และ/หรอื สั :งพมิพ์ (Print Out) ผลและหลกัฐานการทํารายการการใช้บรกิารดงักล่าวได้ 
ด้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี:ใช้ในการทํารายการนั /นๆ หรอืผ่านช่องทางหรอืวธิกีารอื:น ทั /งนี/ ตามเงื:อนไขและวธิกีารที:
ธนาคารกาํหนด 
 
4. การเกบ็รกัษารหสัประจาํตวัและอปุกรณ์เพื%อการทาํรายการ 
 4.1 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัประจําตวัไวเ้ป็นความลบัและในที:ปลอดภยั  โดยตอ้งไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระทาํการ
ใด อนัอาจทาํใหบุ้คคลอื:นใดทราบรหสัประจําตวั และตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื:อใหม้ั :นใจว่ารหสัประจาํตวัจะถูกใชเ้พื:อ
การเขา้ถงึระบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูข้อใชบ้รกิาร ตวัแทน หรอืผูใ้ชง้านเท่านั /น 
 4.2 กรรมสทิธิ qในอุปกรณ์เพื:อการทํารายการเป็นของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องดูแลและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
บํารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เพื:อการทํารายการตลอดระยะเวลาการใชง้าน  ทั /งนี/ เมื:อไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื เมื:อการใช้
บรกิารของผู้ขอใช้บรกิารสิ/นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคนืใหแ้ก่ธนาคารในสภาพด ีหรอืชดใช้ราคาในกรณี
อุปกรณ์เพื:อการทาํรายการสญูหายหรอืเสยีหายจนใชก้ารไม่ได ้ตามจาํนวนเงนิที:ธนาคารกาํหนด (แลว้แต่กรณี)  
 4.3 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาอุปกรณ์เพื:อการทาํรายการไวเ้ป็นอย่างดใีนที:ปลอดภยั และตอ้งใชต้ามขั /นตอนและวธิกีาร
ที:ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องไม่นําอุปกรณ์เพื:อการทํารายการไปใชง้านเพื:อการอื:นใดที:ไม่เกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิาร
ของธนาคาร รวมทั /งไม่มสีทิธอินุญาตใหบุ้คคลอื:นใชง้าน และไม่มสีทิธกิระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหม้กีารนําอุปกรณ์เพื:อการทาํ
รายการไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืตกอยู่ภายใตก้ารครอบครองของบุคคลอื:น  
 4.4 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งต้น รวมถงึขั /นตอนการรกัษาความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตั ิ
ที:เกี:ยวขอ้งตามที:ธนาคารกําหนดอย่างเคร่งครดั รวมทั /งจะต้องดําเนินการใหบุ้คคลใดๆ ที:อยู่ในความควบคุมดูแลของผูข้อใชบ้รกิาร
ในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มต้องปฏบิตัติามเงื:อนไขดงักล่าวโดยเคร่งครดัดว้ย หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดและเงื:อนไขขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทั /งปวง  
 
5. การอายดัหรอืระงบัการใช้รหสัประจาํตวัและ/หรอือปุกรณ์เพื%อการทาํรายการ 
 5.1 ในกรณีที:รหสัประจาํตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื:อการทํารายการชาํรุด  สญูหาย หรอืถูกโจรกรรม ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้
ให้หน่วยงานของธนาคาร  ซึ:งทําหน้าที:ในการกํากบัดูแลการให้บริการของธนาคารในประเภทนั /น ๆ ทราบทนัท ีเพื:อขอระงบั
รายการการใชบ้รกิารเฉพาะรายการที:ธนาคารยงัไม่ไดก้ระทาํการใดๆ ตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ขออายดั หรอื
ระงบัการใชร้หสัประจาํตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื:อการทาํรายการดงักล่าว รวมทั /งตอ้งทาํหนงัสอืยนืยนัใหแ้ก่ธนาคารตามที:ธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการระงบัรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื อายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจําตวั และ/หรอื 
อุปกรณ์เพื:อการทาํรายการดงักล่าวโดยเรว็ภายหลงัจากที:ไดร้บัแจง้และไดร้บัหนงัสอืยนืยนัจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  
 5.2 ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าการใดๆ ที:ธนาคารได้ดําเนินการไปตามรายการการใช้บริการก่อนที:ธนาคารจะได้ระงบั
รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื บรรดาการใดๆ เกี:ยวกบัการใช้บรกิารของธนาคารที:ได้กระทําโดยใช้รหสัประจําตวั และ/หรือ 
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อุปกรณ์เพื:อการทํารายการก่อนที:ธนาคารจะไดอ้ายดั หรอืระงบัการใชร้หสัประจาํตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื:อการทํารายการดงักล่าว มี
ผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การใด ๆ ดงักล่าวทุกประการ 
 5.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการขอระงบัรายการการใชบ้รกิาร 
และ/หรอื ขออายดัหรอืระงบั รหสัประจําตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื:อการทํารายการ รวมถงึค่าเสยีหายใดๆ อนัเกี:ยวเนื:องจากการที:
ธนาคารไดด้าํเนินการดงักล่าวทั /งสิ/นทุกประการ 
 
6. การเปลี%ยนแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลิกรายการการใช้บริการที%ได้ส่งให้แก่ธนาคารแล้ว 
 เมื:อผู้ขอใช้บรกิารได้จดัส่งรายการการใช้บรกิารใหแ้ก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะไม่สามารถเปลี:ยนแปลงหรอืระงบัหรอื
ยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนั /นได ้เวน้แต่ในกรณีที:เป็นรายการการใชบ้รกิารที:เป็นการทําคําสั :งไวล่้วงหน้า ผูข้อใชบ้รกิารอาจทํา
การเปลี:ยนแปลง หรอืระงบัหรอืยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนั /นก่อนวนัที:ธนาคารจะไดก้ระทาํการใดๆ ที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อดําเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามรายการการใชบ้รกิารนั /นได ้ทั /งนี/ ตามขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกาํหนดสาํหรบัรายการการใชบ้รกิารแต่ละประเภท
นั /นๆ 
 
7. การดาํเนินการในกรณีพบข้อผิดพลาดในการให้บริการ 
 ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารพบว่ามขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการใหบ้รกิารเกดิขึ/น ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของธนาคารที:
ร ับผิดชอบบริการนั /นๆ ทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี:ยวกับวนัและเวลาที:ทํารายการ สถานที:ตั /งของเครื:อง
เทอรม์นิอล เลขที:บญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บญัชสีนิเชื:อ (ถา้ม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารและของผูท้ี:เกี:ยวขอ้ง ประเภทของรายการ จาํนวน
เงนิที:โอนเขา้หรอืออก จํานวน/มูลค่าที:เขา้ทํารายการการใชบ้รกิาร รวมทั /งขอ้มูลอื:นใดที:เกี:ยวกบัการทํารายการการใชบ้รกิารที:มี
ข้อผิดพลาดดงักล่าวตามที:ธนาคารกําหนด  โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมอืกนัดําเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
สอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด  และร่วมมือกนัแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวโดยเร็ว  โดยธนาคารจะแจ้งผลการดําเนินการ
ดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามวธิกีารและช่องทางที:ธนาคารกาํหนด เช่น โทรศพัท ์ไปรษณีย ์หรอือเีมล  
 
8. การขอใช้บริการในกรณีการสื%อสารหรอืระบบอิเลก็ทรอนิกสข์ดัข้อง 
 ในกรณีที:มคีวามขดัขอ้งเกี:ยวกบัการสื:อสารหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิาร หรอืทาํรายการ โดยการตดิต่อกบัธนาคารผ่านทาง
ช่องทางหรอืวธิกีารอื:นใดตามที:ธนาคารเหน็สมควรภายใต้แผนการดําเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของ
ธนาคารสาํหรบับรกิารนั /นๆ ทั /งนี/ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการใชบ้รกิาร และ/หรอื การทํารายการ ผ่านทางช่องทางหรอืวธิกีารอื:นใด
ดงักล่าวนั /น เป็นการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย  
 
9. การใช้บริการอื%น ๆ นอกจากที%ระบุในคาํขอใช้บริการ 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารไดม้กีารส่งรายการการใช้บรกิารใหธ้นาคารดําเนินการเพื:อใหบ้รกิาร สาํหรบั
บรกิารหนึ:งบรกิารใด และ/หรอื บรกิารเสรมิใด ๆ ที:ธนาคารได้จดัให้มขีึ/น แต่ไม่ใช่บรกิารที:ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บรกิาร ผู้ขอใช้
บรกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธดิําเนินการตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด้ ตามที:ธนาคารเหน็สมควร และในกรณีที:
ธนาคารได้ดําเนินการตามรายการใชบ้รกิารดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัตามรายการการใช้บรกิารดงักล่าว เงื:อนไขของ
สญัญาการใชบ้รกิาร และเงื:อนไขการใชบ้รกิารนั /นๆ รวมทั /งตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายตลอดจนดําเนินการ
ใดๆ สาํหรบัการใชบ้รกิารตามรายการการใชบ้รกิารนั /นๆ ตามที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ 
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10. สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 10.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะไม่ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื:อวตัถุประสงคอ์ื:นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ี:ระบุไวใ้นสญัญา
การใช้บรกิารเท่านั /น ทั /งนี/ ธนาคารจะไม่รบัผดิชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรอืความเหมาะสมของขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ 
ซอฟท์แวร์ สื:อมลัติมเีดยีและเนื/อหาอื:นๆ ของบุคคลภายนอกที:ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส ์แต่ให้เป็นความรบัผดิชอบของ 
ผูข้อใชบ้รกิารที:จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ และความเหมาะสมดงักล่าวเอง 
 10.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขอ้มลูที:อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัความคุม้ครองโดย
กฎหมายลขิสทิธิ q และ/หรอื กฎหมายเกี:ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาใดๆ ทั /งนี/ ธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก (แลว้แต่กรณี) ยงั
คงไวซ้ึ:งสทิธคิวามเป็นเจา้ของ สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทั /งหลายทั /งปวงในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  อนึ:ง การที:ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัสทิธใินการใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์มไิดถ้อืเป็นการโอนกรรมสทิธิ qหรอืสทิธใิดๆ ในระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร และในกรณีมกีารกระทําใดๆ กบัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืมกีารอา้งองิ หรอืใชข้อ้มูลจากระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมไิด้รบัอนุญาตหรอืมชิอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอใช้บรกิารตกลงรบัผดิชอบต่อธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
(แลว้แต่กรณี) 
 
11. หน้าที%ในการชาํระเงินหรอืคืนเงินของผูข้อใช้บริการ  
 11.1 กรณีที:การใช้บรกิารมผีลให้ต้องหกัเงนิ หรอืโอนเงนิ หรอืดําเนินการอย่างใดๆ กบับญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิาร  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารดําเนินการดงักล่าวกบับญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีตามที:
ตกลงกนัระหว่างธนาคารกบัผูข้อใชบ้รกิาร และตามขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  
 11.2 ในกรณีที:มกีารนําฝากหรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม  หรอื 
กรณีที:มกีารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก หรอืบตัรเครดติ หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ของลูกคา้ของธนาคารไปยงับญัชเีงนิฝากของ 
ผูข้อใชบ้รกิารโดยทุจรติ ฉ้อฉล หรอืดว้ยเหตุอื:นใด อนัควรสงสยัว่ามมีลูอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอื โดยที:ลูกคา้ของธนาคาร
ดงักล่าวมไิดม้สีว่นรูเ้หน็ ยนิยอม หรอืมขีอ้ตกลงหรอืภาระผกูพนัใดๆ ที:จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงคนื
เงนิจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าว โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากของ 
ผูข้อใชบ้รกิารคนืไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 11.3 ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บรกิาร ดอกเบี/ย ค่าเบี/ยประกนัภยั รวมทั /งค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ 
หรอืเงนิจํานวนใด ๆ อนัเกี:ยวกบับรกิารของธนาคารภายใต้สญัญาการใช้บรกิารให้แก่ธนาคารตามอตัราและเงื:อนไขที:ธนาคาร
กําหนดในขณะนั /นๆ ซึ:งต่อไปอาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามที:ธนาคารกําหนดเป็นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให ้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า (แลว้แต่กรณี)  
  ทั /งนี/ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระเงนิตามวรรคหนึ:งขา้งตน้ รวมทั /งตน้เงนิ ค่าใชจ้่าย ค่าเสยีหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี
ที:เกี:ยวขอ้ง หรอืเงนิจาํนวนใด ๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหธ้นาคารหกัจาํนวนเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝาก
ทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีหรอืชาํระตามวธิกีารและเงื:อนไขอื:นใดตามที:ธนาคารกาํหนด  
 11.4 ในกรณีที:ธนาคารไม่ไดร้บัชําระเงนิ ไม่ไดร้บัการชดใชเ้งนิ หรอืคนืค่าเงนิที:เกดิขึ/นจากหรอืที:เกี:ยวขอ้งกบัการเข้าทํา
รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื เงนิจาํนวนใดๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิาร  ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื:นใดตอ้งชาํระหรอืคนืใหแ้ก่ธนาคารอนั
เนื:องมาจากการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิดงักล่าวจาก
บญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจาํนวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืเรยีกคนืจากธนาคาร และ/หรอื นําไปลงจ่ายใน
บญัชเีดนิสะพดัโดยถอืเป็นหนี/เบกิเงนิเกนิบญัชโีดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีดอกเบี/ยทบต้นของเงนิจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร
ตามหลกัเกณฑ์และเงื:อนไขของสญัญากู้เบกิเงนิเกนิบญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าว ตามจํานวนเงนิที:ต้องชําระหรอืคนื ตาม
ขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกาํหนด เพื:อชาํระหนี/ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี  
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  ในกรณีที:เงนิในบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจาํนวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มใีหห้กั หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัชาํระหนี/ไดค้รบถว้น 
และ/หรอื ธนาคารไม่สามารถนําไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดั ผู้ขอใช้บรกิารตกลงชําระเงนิจํานวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัททีี:
ธนาคารไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูข้อใชบ้รกิาร พรอ้มดอกเบี/ยของจํานวนเงนิที:ไม่ชําระ หรอืชําระไม่ครบถ้วนดงักล่าว ใน
อตัราสงูสุดผดิเงื:อนไข ทั /งนี/ นับตั /งแต่วนัครบกําหนดชําระเงนิเป็นต้นไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะชําระเงนิจํานวนดงักล่าว ใหแ้ก่
ธนาคารจนเสรจ็สิ/นครบถว้น 
 11.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า ในกรณีที:ธนาคารไดด้ําเนินการไปตามคําขอใชบ้รกิาร และ/หรอืรายการการใชบ้รกิาร 
ของผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ ที:ธนาคารไดร้บัชําระไวแ้ลว้ไม่ว่า
ดว้ยประการใด ๆ ทั /งสิ/น 
 11.6 การชําระเงนิใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัสญัญาการใชบ้รกิาร จะต้องปราศจากภาระผูกพนั ขอ้โต้แยง้ ขอ้จํากดั หรอืเงื:อนไข
ใดๆ ทั /งสิ/น รวมทั /งผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธหิกักลบลบหนี/    
 11.7 การชําระ หรอืการโอนเงนิใดๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืผ่านช่องทางอื:นของธนาคารภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใดๆ ของธนาคารที:มกีบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัไม่ว่าของประเทศไทยหรอื
ของประเทศอื:น เช่น  ให้ธนาคารมสีทิธหิกัเงนิตามอตัราภายใต้ขอ้กําหนดและเงื:อนไขของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงดงักล่าว 
ก่อนชาํระหรอืโอนเงนินั /นใหแ้ก่หรอืตามคาํสั :งของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเพิ:มเงนิเพื:อชดเชยการหกัเงนิดงักล่าว  
  นอกจากนี/ ตราบเท่าที:ธนาคารมหีน้าที:ที:จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใด ๆ ของธนาคารที:มี
กบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคแรก ธนาคารมสีทิธ ิตรวจสอบและเกบ็ขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ใหแ้ก่องคก์รหรอืหน่วยงานดงักล่าว 
 
12. คาํรบัรองของผูข้อใช้บริการ 
 ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองต่อธนาคาร ดงัต่อไปนี/ (โดยถอืเป็นการรบัรองอย่างต่อเนื:อง และใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หค้าํรบัรอง
เหล่านี/ทุกครั /งที:มกีารเขา้ทาํรายการการใชบ้รกิาร) 
 12.1 ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามสามารถตามกฎหมายและมอีาํนาจในการเขา้ทาํและปฏบิตัติามหน้าที:ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.2 การที:ผูข้อใชบ้รกิารเขา้ทําและปฏบิตัติามหน้าที:ภายใต้สญัญาการใชบ้รกิาร ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขดัแยง้กบักฎหมาย
ใดๆ ที:ใชบ้งัคบักบัผูข้อใชบ้รกิาร เอกสารจดัตั /งของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืขอ้จาํกดัตามสญัญาใด ๆ ซึ:งผกูพนัหรอืมผีลกระทบต่อผูข้อใช้
บรกิาร 
 12.3 ผู้ขอใช้บรกิารได้รบัอนุญาตและความยนิยอมที:จําเป็นทั /งปวงสําหรบัการเขา้ทําและปฏบิตัิหน้าที:ตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
 12.4 ไม่มเีหตุผดินัดตามสญัญาการใชบ้รกิารซึ:งไดเ้กดิขึ/นหรอืดําเนินอยู่ และไม่มเีหตุผดินดัดงักล่าวซึ:งอาจเกดิขึ/นจากการ
ที:ผูข้อใชบ้รกิารอาจทาํหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.5 ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารของธนาคารตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้กาํหนดของแต่ละบรกิารที:ธนาคารกาํหนดเท่านั /น  
 12.6 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนดและกฎเกณฑท์างการที:เกี:ยวขอ้ง รวมทั /ง 
ที:จะมกีารแกไ้ขเพิ:มเตมิในภายหน้าทุกประการ  
 
13. เหตผิุดนัด 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า เมื:อเกดิกรณีใดกรณีหนึ:งดงัจะกล่าวต่อไปนี/ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูผ้ดินดัผดิเงื:อนไข คอื 
 13.1 เมื:อผู้ขอใชบ้รกิารไม่ชําระต้นเงนิ ดอกเบี/ย ตามจํานวน และ/หรอื ตามกําหนดเวลาที:ระบุไว้ในสญัญาการใชบ้รกิาร 
หรอืเอกสารสญัญาอื:นใดที:เกี:ยวเนื:องกบัสญัญาการใชบ้รกิาร 
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 13.2 เมื:อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ:งดงัจะกล่าวต่อไปนี/เกดิขึ/น และธนาคารไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอื
เป็นสาระสาํคญั และเป็นกรณีผดินดัผดิเงื:อนไขตามสญัญาการใชบ้รกิาร ซึ:งธนาคารไดส้ง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบถงึกรณี
ผดินดัผดิเงื:อนไขดงักล่าวแลว้ 
  13.2.1 เมื:อผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดและ
กฎเกณฑท์างการที:เกี:ยวขอ้ง และ/หรอื ที:ธนาคารกาํหนด 
  13.2.2 เมื:อผู้ขอใช้บรกิารไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัิผดิขอ้ตกลง หรอืเงื:อนไขใดๆ ตามที:ระบุไว้ในสญัญาการใช้บรกิาร 
ไม่ว่าขอ้หนึ:งขอ้ใดกต็าม 
  13.2.3 เมื:อผูข้อใชบ้รกิารไม่ชาํระเงนิค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิจํานวนใด ๆ ที:เกดิขึ/นจากหรอืที:เกี:ยวขอ้งกบั
การเขา้ทํารายการการใชบ้รกิาร หรอืจํานวนเงนิใด ๆ ที:ถงึกําหนดชําระภายใต้สญัญาการใชบ้รกิารหรอืเงนิจาํนวนใดกต็าม ซึ:งจะ
สง่ผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณ์ของบรกิารหนึ:งบรกิารใดภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร  
  13.2.4 เมื:อปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารที:ผู้ขอใช้บรกิารมอบให้แก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็ หรอืเป็นเอกสารปลอม 
หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย  
  13.2.5 เมื:อผู้ขอใช้บริการผิดนัดไม่ชําระหนี/สินอื:นใดที:มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี หรือ 
มเีหตุการณ์อื:นใดที:ธนาคารเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการดาํเนินการหรอืสถานะการเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร  
  13.2.6 เมื:อผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูม้หีนี/สนิลน้พน้ตวั ถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ถูกเจา้พนกังานยดึหรอือายดัทรพัย ์มกีารรอ้ง
ขอให้ฟื/นฟูกจิการ กระทําการใดอนัอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ถูกร้องขอให้ฟื/นฟูกจิการ หรอืยื:น 
คาํรอ้งขอฟื/นฟูกจิการของตนเอง หรอืกระทาํการประนอมหนี/  
  13.2.7 เมื:อสนิคา้ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารเกดิความเสยีหาย บุบสลาย สญูหาย หรอืเสื:อมราคา ไม่ว่าทั /งหมดหรอื
บางสว่น  
  13.2.8 เมื:อผู้คํ/าประกนั และ/หรอื ผู้จํานองทรพัย์สนิเป็นประกนัการชําระหนี/ที:ผู้ขอใชบ้รกิารมอียู่กบัธนาคารตาม
สญัญาการใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ไดย้กเลกิการคํ/าประกนั และ/หรอื การจํานองดงักล่าว หรอืไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืความยนิยอมในการ
ที:ธนาคารไดผ้่อนเวลา ผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืผ่อนปรนเงื:อนไขในการชาํระหนี/
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  13.2.9 ผู้ขอใช้บริการกระทําหรือยินยอมให้มีการกระทําการใดอันเป็นเหตุให้บุคคลใด ใช้บริการหรือใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นลกัษณะที:ไม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมดิ ดูหมิ:น หมิ:นประมาท ข่มขู่ ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 
ขอ้ผูกพนัที:เกี:ยวกบัการรกัษาความลบั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้กําหนดใดๆ ของหน่วยงานที:มอีํานาจ
กาํกบัดแูลการดาํเนินการเกี:ยวกบับรกิารของธนาคาร และ/หรอื การดาํเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ธนาคาร 
  13.2.10 ผู้ขอใช้บริการกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มีการปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ 
โปรแกรมรบกวนอื:นๆ เขา้สูร่ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกระทาํการใด ๆ ที:รบกวนหรอืทาํใหบุ้คคลอื:นไม่สามารถใชบ้รกิารของธนาคาร
หรือไม่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
  13.2.11 คํารบัรองใดๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หห้รอืถอืว่าไดใ้หไ้วไ้ม่ถูกตอ้งหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิในสาระสาํคญั ณ เวลาที:
คาํรบัรองดงักล่าวไดถู้กใหไ้ว ้
 
14. การระงบัการให้บริการชั %วคราว การยกเลิกการให้บริการ และการบอกเลิกสญัญาการใช้บริการ 
 14.1 ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธใิชบ้รกิารของธนาคารโดยจาํกดัตามวนัและเวลาที:ธนาคารกาํหนดเท่านั /น และมสีทิธใิชบ้รกิารได้
ภายใต้ข้อกําหนดและเงื:อนไขของสญัญาการใช้บริการ และ/หรือ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆ ที:ธนาคาร 
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แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอื:นใดที:มอีํานาจ และ/หรอื ธนาคารกําหนด ทั /งนี/ ธนาคารมสีทิธกิําหนดขอ้ปฏบิตับิงัคบัแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิารสาํหรบัการใชบ้รกิารในแต่ละบรกิาร และ/หรอื แต่ละครั /งเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ 
 14.2 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดที:จะปฏเิสธไม่ใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื:อนไขหรอืขอ้จาํกดัใดๆ สาํหรบั
การขอใชบ้รกิารในครั /งหนึ:งครั /งใดได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า  
 14.3 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดที:จะระงบัการใหบ้รกิารชั :วคราวเพื:อการปรบัปรุงหรอืพฒันาบรกิารหรอืระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืดว้ยเหตุอื:นใดที:ธนาคารเหน็สมควร ตามระยะเวลาที:ธนาคารกาํหนด หรอืเปลี:ยนแปลงวนั และ/หรอื เวลา และ/
หรอื รายละเอยีดในการใหบ้รกิาร และ/หรอื ประเภทบรกิาร หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารของธนาคารบรกิารหนึ:งบรกิารใด หรอืทั /งหมด 
หรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารเมื:อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีหนึ:งกรณีใด
ต่อไปนี/ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารไดท้นัท ีโดยไม่จาํต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิาร  
  14.3.1 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ:งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึ/น 
  14.3.2 ธนาคารเหน็ว่ากจิการหรอืการดําเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
  14.3.3 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ามพีฤตกิารณ์น่าเชื:อว่ามกีารใชบ้รกิาร หรอืมกีารทํารายการการใชบ้รกิาร ที:อาจผดิ
กฎหมาย หรอืผดิกฎเกณฑข์อ้บงัคบัใดที:ใชก้บัธุรกรรมนั /น หรอืโดยทุจรติหรอืโดยมชิอบไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็น
การกระทาํของบุคคลใดกต็าม 
  14.3.4 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนั /น มคีวามเกี:ยวพนักบับุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา 
นิตบิุคคล คณะบุคคล องคก์ร ประเทศ หรอืหน่วยงานใดๆ) ที:ถูกกําหนดใหเ้ป็นผูท้ี:มกีารกระทําอนัเป็นการก่อการร้าย หรอืที:ถูก
ลงโทษ (sanction) หรอืเกี:ยวพนักบับุคคลที:ถูกลงโทษโดยองคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรอืโดยหน่วยงานใด
ที:มอีาํนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
  14.3.5 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนั /นอาจเกี:ยวขอ้งกบัการใชเ้งนิที:ไดม้าจาก หรอืนําไปใชเ้พื:อ
วตัถุประสงคท์ี:ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกจิกรรมที:ตอ้งสงสยัว่าเป็นการฟอกเงนิ หรอืตามกฎหมายอื:น 
  14.3.6 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคําสั :งของศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที:ร ัฐ หรือ
หน่วยงานทางการ  
  14.3.7 ความจาํเป็นอื:นใดซึ:งธนาคารเหน็ว่าไม่อาจแจง้ล่วงหน้าได ้ 
  ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมสีทิธทิี:จะรายงานรายละเอยีดของรายการการใชบ้รกิารนั /นต่อศาล พนักงานสอบสวน 
เจา้หน้าที: หรอืหน่วยงานของรฐั  
  อนึ:ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลใดๆ ในการดาํเนินการ
ของธนาคารดงักล่าวในขอ้ wx.y นี/ แต่ประการใดทั /งสิ/น  
 14.4 กรณีผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารไม่ว่าบรกิารหนึ:งบรกิารใดหรอืทุกบรกิารกต็าม หรอืบอกเลกิสญัญา 
การใชบ้รกิาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 14.5 การระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืการใชบ้รกิาร ไม่ทําใหส้ทิธแิละหน้าที:ทั /งหลายตามสญัญา
การใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารที:มผีลบงัคบัแลว้นั /นสิ/นสดุลง  โดยยงัคงมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารอย่างสมบูรณ์
ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีารดาํเนินการตามสญัญาการใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวจนครบถว้น และธนาคารมสีทิธเิรยีก
เกบ็เงนิที:เกดิขึ/นจากหรอืที:เกี:ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการการใชบ้รกิาร รวมทั /งเงนิจํานวนใด ๆ อนัเกี:ยวกบัการใช้บรกิารตาม
สญัญาการใช้บริการได้จนครบถ้วน โดยให้นําข้อ 11. ของข้อกําหนดทั :วไปของบริการ SCB Business Net และบริการ Cash 
Management Lite มาใชบ้งัคบั 
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15. ความรบัผิดและข้อยกเว้นความรบัผิดของผูข้อใช้บริการ 
 15.1 นอกจากค่าเสยีหาย และเงนิจํานวนใด ๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายดงัต่อไปนี/ใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดว้ย  
  15.1.1 ค่าเสยีหายที:เกี:ยวเนื:องหรอืที:เป็นผลสบืเนื:องมาจากการที:ธนาคารไดใ้หบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญา 
การใชบ้รกิาร 
  15.1.2 หากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื:องจากการที:ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารหรอืดาํเนินการ
ใดๆ เกี:ยวกบัการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั /งสิ/น โดยหากธนาคารตอ้งรบัผดิชอบต่อบุคคล
อื:นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั /น ตลอดจนค่าเสยีหายอื:น ๆ ที:ธนาคารไดร้บัดว้ย  
  15.1.3 ค่าใชจ้่ายใด ๆ เกี:ยวเนื:องกบัการดําเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใชจ้่ายที:เกดิขึ/นจรงิและ
ค่าใชจ้่ายที:เกดิกบัธนาคารในการบงัคบัชาํระหนี/  
 15.2 ในการใชบ้รกิารโอนเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิชอบในกรณีมคีวามเสยีหายเกดิขึ/นจาก
เหตุใดเหตุหนึ:งดงัต่อไปนี/ 
  15.2.1 เกดิรายการการใชบ้รกิารขึ/นก่อนที:ธนาคารจะไดส้่งมอบรหสัประจําตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื:อการทาํรายการ
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.2 เกดิรายการการใชบ้รกิารโดยมชิอบและมใิช่ความผดิของผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.3 ธนาคารไม่ปฏบิตัติามคําขอ หรอืคําสั :งระงบัรายการการใชบ้รกิาร หรอือายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจาํตวั 
และ/หรอือุปกรณ์เพื:อการทํารายการของผูข้อใชบ้รกิาร ที:ธนาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารโดยถูกตอ้งตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ 
และเกดิรายการการใชบ้รกิารขึ/น 
 
16. ข้อยกเว้นความรบัผิดของธนาคาร 
 16.1 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าใน
ประการใดอนัเนื:องมาจากการที:ธนาคารไดร้ะงบัหรอืปฏเิสธการใหบ้รกิาร หรอืไดใ้หบ้รกิารหรอืดําเนินการไปตามรายการการใช้
บรกิารหรอืสญัญาการใชบ้รกิารหรอืขอ้มูลที:ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร เวน้แต่เป็นกรณีที:เกดิจากความจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
 16.2 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิและบุคคลใดๆ ในความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายที:เกี:ยวเนื:อง  
ความเสยีหายพิเศษหรือความเสยีหายโดยพฤติการณ์พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสยีหรือความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  
การสญูเสยี ผลกําไร รายได ้ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกจิ หรอืผลตอบแทนที:คาดว่าจะได้รบั เป็นต้น ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใดๆ  
กต็าม ทั /งนี/ แมว้่าธนาคารจะทราบถงึความเป็นไปไดท้ี:จะเกดิความเสยีหายดงักล่าวแลว้กต็าม 
 16.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความผดิพลาด ความล่าชา้หรอืปญัหาทางเทคนิคหรอืปญัหาอื:นๆ ที:อาจมผีลกระทบต่อ
ขอ้มลูที:จดัใหม้ขี ึ/นบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ซึ:งรวมถงึอตัราแลกเปลี:ยนเบื/องต้นที:ธนาคารอาจเขา้ทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบั
ผูข้อใชบ้รกิาร ซึ:งปรากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ หรอืในความถูกตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในเหตุอื:นใด
ที:มผีลทาํใหธ้นาคารไม่ไดร้บัการสื:อสารที:ผูข้อใชบ้รกิารสง่มายงัธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไดร้บัการสื:อสารดงักล่าวของ
ผูข้อใชบ้รกิารล่าชา้ โดยไม่คาํนึงว่าผูข้อใชบ้รกิารจะไดม้กีารสง่การสื:อสารดงักล่าวมายงัธนาคารภายในเวลาที:เหมาะสมหรอืไม่ ทั /งนี/ 
ในกรณีที:เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวธนาคารอาจใหบ้รกิารหรอืไมใ่หบ้รกิาร  หรอืเขา้ทาํหรอืไม่เขา้ทาํรายการการใชบ้รกิาร หรอืธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูข้อใชบ้รกิารกไ็ด ้แลว้แต่ธนาคารจะเหน็สมควร 
 16.4 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ต่อผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ทั /งสิ/น ในกรณีที:เกดิอุปสรรคหรอืความขดัขอ้ง
ในการใชบ้รกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ทาํรายการ หรอืมขีอ้มลูผดิพลาด เนื:องจากเกดิเหตุอย่างหนึ:งอย่างใดดงัต่อไปนี/ คอื 
  16.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารมเีงนิในบญัชไีม่พอ หรอืถูกระงบัการใชว้งเงนิสนิเชื:อกบัธนาคาร 
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  16.4.2 การโอนเงนิ และ/หรอื ชําระเงนินั /น จะเป็นผลใหย้อดหนี/ในบญัชเีกนิกว่าวงเงนิสนิเชื:อที:ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
กบัธนาคาร (ถา้ม)ี 
  16.4.3 อยู่ระหว่างดาํเนินการทางกฎหมาย  
  16.4.4 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ชําระเงิน และ/หรือ 
ใหบ้รกิาร อยู่แลว้ก่อนหรอืในขณะที:ทาํรายการโอนเงนิ และ/หรอื ชาํระเงนิ และ/หรอื ใชบ้รกิารนั /น 
  16.4.5 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ คําสั :งของศาล หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ
เจ้าหน้าที:ของรฐัซึ:งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บรกิารหรือการให้บรกิารหรอืการเขา้ทํารายการหรอืปฏบิตัิตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
  16.4.6 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ:งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึ/น 
  16.4.7 มเีหตุสดุวสิยั  
 16.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าในการให้บริการของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมกีารดําเนินการบางส่วนหรอื
ทั /งหมดผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรอื ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บรกิารรายอื:น และตกลงว่าธนาคารไม่ต้อง
รบัผดิชอบในความล่าชา้ ความบกพร่อง ความขดัขอ้ง การถูกรบกวน การไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างปกต ิการถูกขดัขวาง การเขา้สู่
ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การถูกโจรกรรม เปลี:ยนแปลง แกไ้ข ความไม่สมบรูณ์ ความไม่ถูกตอ้งซึ:งเกดิจากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เครอืขา่ย ฮารด์แวร ์และ/หรอื ซอฟทแ์วรไ์ม่ว่าของธนาคารหรอืของผูใ้หบ้รกิารรายอื:นดงักล่าวกต็าม 
 
17. การหกักลบลบหนีN 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธนํิาหนี/ และ/หรอื จาํนวนเงนิใด ๆ ที:ธนาคารตอ้งหรอืจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูข้อใช้
บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นหนี/หรอืเงนิที:ถงึกาํหนดชาํระแลว้หรอืจะถงึกาํหนดชาํระในภายหน้ากด็ ีและไม่ว่าจะเป็นหนี/ที:มวีตัถุประสงคแ์หง่
หนี/ประเภทเดยีวกนัหรอืต่างประเภทกนักด็ ีมาหกักลบลบหนี/กบัหนี/และจาํนวนเงนิที:ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่า
จะเป็นหนี/หรอืเงนิที:ครบกําหนดชําระแล้วหรือจะครบกําหนดชําระในภายหน้า  โดยไม่คํานึงถึงสกุลเงนิ สถานที:ชําระเงนิหรอื
สถานที:ลงบญัชขีองหนี/ดงักล่าว ทั /งนี/ ในการหกักลบลบหนี/ดงักล่าว หากหนี/และจาํนวนเงนิเหล่านั /นเป็นหนี/สกุลเงนิต่างกนั ธนาคาร
มสีทิธทิี:จะทําการแปลงหนี/ และ/หรอื จํานวนเงนิเหล่านั /นเป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลี:ยนปกตขิองธนาคารได ้ ทั /งนี/  โดย 
ไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้า และให้นําขอ้ 11.4 ของขอ้กําหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และ
บรกิาร Cash Management Lite มาใชบ้งัคบั 
 
18. การรบัผิดรว่มกนัและแทนกนั 
 ในกรณีที:มผีู้ขอใชบ้รกิารร่วมในการใชบ้รกิารของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ผู้ขอใช้บรกิารหลกัและผู้ขอใชบ้รกิารร่วม 
ทุกรายตกลงผกูพนัรบัผดิตามสญัญาการใชบ้รกิารร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคารและ/หรอืบุคคลใด ๆ (ถา้ม)ี อย่างลกูหนี/ร่วม 
 
19. การสละสิทธิ 
 ในกรณีที:ธนาคารละเลยไม่ใช ้หรอืล่าชา้ในการใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอืการใชอ้าํนาจใดๆ ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารใน
ประการหนึ:งประการใดกต็าม จะไม่กระทบสทิธขิองธนาคารที:จะเรยีกรอ้งใหก้ระทําการหรอืงดกระทําการอย่างใดๆ ภายใต้สญัญา
การใช้บริการนั /นและการที:ธนาคารใช้สิทธิ การแก้ไขเยียวยา หรือใช้อํานาจภายใต้สญัญาการใช้บริการเพียงครั /งเดียวหรือ 
แต่บางสว่น ไม่เป็นการจาํกดัตดัสทิธธินาคารที:จะใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอือาํนาจอื:นใด 
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20. การโอนสิทธิและการว่าจ้างหรอืมอบหมายให้บุคคลภายนอกให้บริการ 
 20.1 สทิธใิด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ถอืเป็นการเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ:งผูข้อใชบ้รกิารจะโอน
สทิธ ิหรอืนําไปก่อสทิธใินทางหลกัประกนั หรอืดําเนินการโดยประการใด ๆ ที:จะมผีลในลกัษณะทํานองเช่นนั /นไม่ได้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
 20.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธวิ่าจา้ง และ/หรอื มอบหมาย และ/หรอื ดาํเนินการใดๆ ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื:น
มาใหบ้รกิารสว่นหนึ:งสว่นใดตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าที:ของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิารไดต้ามที:
ธนาคารเหน็สมควร 
 20.3 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารโอนสทิธ ิหน้าที:และผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั /งหลกัประกนัตามสญัญาการใชบ้รกิาร  
ไม่ว่าทั /งหมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื:นใดที:ธนาคารเหน็สมควรกไ็ด ้ทั /งนี/ ไม่ว่าเวลาใด ๆ กต็าม โดยเพยีงแต่แจง้
การโอนเป็นหนังสอืใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเท่านั /น และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัทาํเอกสารที:เกี:ยวขอ้งและที:จาํเป็นในการดาํเนินการ
ดงักล่าว ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและดาํเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื:อใหก้ารโอนดงักล่าวสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 
21. สญัญาการใช้บริการไม่ใช่ข้อสญัญาเพื%อประโยชน์บุคคลภายนอก 
 21.1 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ใช่ขอ้สญัญาเพื:อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 374 และไม่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืความรบัผดิใดๆ ที:บุคคลภายนอกจะพงึเรยีกรอ้งจากธนาคารไดท้ั /งสิ/น   
 21.2 ในกรณีที:บุคคลใดชําระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใดโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  
กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารจะเจรจาทาํความตกลงกบับุคคลดงักล่าวโดยตรงแต่ผูเ้ดยีว พรอ้มทั /งจะดาํเนินการเรยีกรอ้งขอเงนิคนืเอง โดยที:
ผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอื บุคคลดงักล่าวไม่มสีทิธขิอใหธ้นาคารชดใชค่้าเสยีหาย และ/หรอื คนืค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม 
และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ และ/หรอืเงนิอื:นใด (หากม)ี แต่อย่างใดทั /งสิ/น 
 
22. การบนัทึกการสนทนา การบนัทึกและประมวลผลข้อมูลการใช้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการรบัทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถทําการบนัทกึบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บรกิารกบัธนาคาร และ/หรอื 
จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี:ยวกบัผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การ
ดาํเนินการใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร เพื:อประโยชน์ในการปรบัปรุงการบรกิารของธนาคาร และ/หรอื เพื:อ
การใดๆ ไดต้ามที:ธนาคารเหน็สมควร และเพื:อเป็นหลกัฐานการบรกิารและรายการการใชบ้รกิาร แต่ทั /งนี/ ธนาคารไม่มหีน้าที:ตอ้งทาํ 
หรอืเกบ็รกัษาบนัทกึบทสนทนา และ/หรอื ขอ้มูลดงักล่าว ทั /งนี/ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ความยนิยอมอย่างเพกิถอนไม่ได้ในการ
ยอมรบับนัทกึการสนทนาและขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานและยนัผู้ขอใชบ้รกิาร  และให้ธนาคารใชบ้นัทกึการสนทนาและ
ขอ้มลูดงักล่าวในกระบวนพจิารณาใดๆ หรอืตามที:ธนาคารเหน็สมควร 
 
23. การรกัษาข้อมูลเป็นความลบัและการเปิดเผยข้อมูล 
 23.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรกัษาข้อมูลใดๆ ที:ได้รู้เนื:องจากการใช้บริการของธนาคารไว้เป็นความลับโดยจะ 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอนัขาด และจะไม่นําขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใช้หรอืแสวงหาประโยชน์เพื:อตนเองหรอืบุคคลใดทั /งสิ/น 
รวมทั /งจะดําเนินการใหลู้กจา้ง และ/หรอื พนักงาน และ/หรอื ตวัแทน และ/หรอื บุคคลใดๆ ที:รูข้อ้มูลดงักล่าว ปฏบิตัติามเงื:อนไข
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ทั /งนี/ แมว้่าการใชบ้รกิารจะไดส้ิ/นสดุลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 23.2 ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และยนิยอมใหธ้นาคารส่ง โอน ใช ้และ/หรอื เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงนิ 
หน่วยงานราชการ ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และ/หรอื นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ที:ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ย ทั /งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื:อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหข์อ้มูล ให ้และ/หรอื ปรบัปรุง บรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ดๆ และ/หรอื 
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เพื:อตรวจสอบรายการธุรกรรมที:อาจจะเกดิการทุจรติ และ/หรอื เพื:อวตัถุประสงคอ์ื:นใดที:ไม่ต้องหา้มโดยกฎหมาย และ/หรอื เพื:อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของประเทศใดๆ ที:ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ เพื:อวตัถุประสงค์อื:นใดที:เกี:ยวเนื:องกบั
วตัถุประสงคด์งักล่าว โดยใหค้วามยนิยอมนี/มอียู่ตลอดไป แมว้่าจะไดม้กีารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑนี์/แลว้ หรอืผูข้อใช้
บรกิารจะไม่ไดใ้ชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑแ์ลว้กต็าม 
 23.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายใดๆ ที:เกดิจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่คํานึงถงึว่าจะเกดิจากการให้
ขอ้มลูที:คลาดเคลื:อนต่อความจรงิ การละเวน้ ความล่าชา้หรอืเหตุอื:นใดที:เกี:ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
 
24. การแก้ไขสญัญาการใช้บริการและการปรบัปรงุระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 24.1 ในกรณีที:ผู้ขอใชบ้รกิารเปลี:ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ เกี:ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ที:อยู่ ที:ตั /งสํานักงาน เลขหมาย
โทรศพัท ์โทรสาร  อเีมล หรอืผูต้ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหห้น่วยงานของธนาคารที:
รบัผดิชอบบรกิารนั /น ๆ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 24.2 ธนาคารมสีทิธกิําหนด แก้ไข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเติมวงเงนิการทํารายการรวมสูงสุดต่อวนัหรอืต่อครั /งในการใช้
บรกิารของธนาคารไดต้ามที:ธนาคารเหน็สมควร  
 24.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี:ยนแปลง หรือเพิ:มเติมข้อกําหนดและเงื:อนไขการใช้บริการ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายเกี:ยวกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไดต้ามที:ธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคาร
จะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าก่อนที:การแกไ้ข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเตมิดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั โดยมหีนังสอืแจง้ไปยงั 
ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืประกาศเป็นการทั :วไป หรอืประกาศบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซต์อื:นที:ธนาคารจะไดก้ําหนดหรอื
เปลี:ยนแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี ซึ:งผู้ขอใช้บรกิารสามารถเรยีกดู และ/หรอื บนัทกึ (save) และ/หรอื พมิพ์ออก (print out) จาก
เวบ็ไซต์ดงักล่าวได้ด้วยตนเองในขณะนี/หรอืในภายหน้าได้ และตกลงยนิยอมผูกพนัปฏบิตัิตามขอ้กําหนดและเงื:อนไขดงักล่าว 
รวมทั /งที:จะไดม้กีารแกไ้ข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเตมิในภายหน้า ทั /งนี/ ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงว่าผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าที:
ตอ้งตดิตาม อ่าน และยอมรบัผกูพนัปฏบิตัติามการแกไ้ข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเตมิที:ธนาคารประกาศล่าสดุทุกประการ 
  กรณีการแก้ไข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเติมตามวรรคก่อนมผีลให้ผูข้อใชบ้รกิารต้องเสยีค่าใชจ้่ายหรอืมภีาระเพิ:มขึ/น 
หากธนาคารไม่ได้รบัแจ้งคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 15 วนันับแต่วนัที:ในหนังสอืแจ้ง หรือวนัที:ลง
ประกาศแกไ้ข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเตมิดงักล่าวนั /น ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไม่คดัคา้นการแกไ้ข เปลี:ยนแปลง หรอืเพิ:มเตมิดงักล่าว 
 24.4 ธนาคารมสีทิธเิปลี:ยนแปลง แกไ้ข หรอื พฒันาซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวรแ์ละระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามที:ธนาคารเหน็สมควร  
โดยเป็นหน้าที:ของผู้ขอใช้บรกิารที:จะต้องจดัการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการสื:อสารของผูข้อใช้
บรกิาร ใหร้องรบัและสามารถใชง้านร่วมกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
 
25. การบงัคบัใช้สญัญาการใช้บริการ 
 25.1 สญัญาการใชบ้รกิารเป็นขอ้ตกลงทั /งหมดระหว่างผูข้อใชบ้รกิารและธนาคาร และใหใ้ชบ้งัคบัแทนสญัญา ขอ้ตกลง หรอื
บนัทกึความเขา้ใจที:เคยมขีึ/นก่อนหน้านี/ระหว่างทั /งสองฝ่าย ทั /งนี/ ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตนตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึ
บรรดาข้อมูล ข้อความและข้อกําหนดที:ปรากฏ แสดง และ/หรือ มีอยู่ และ/หรือ ที:ธนาคารจะได้ประกาศกําหนดบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกสท์ุกประการ 
  ทั /งนี/ ขอ้ความในวรรคก่อนไม่เป็นการลบลา้งสทิธ ิและ/หรอื หน้าที:ที:คู่สญัญาแต่ละฝา่ยมอียู่ต่อกนัอนัเนื:องมาจากการ
ใดๆ อนัไดก้ระทาํไปตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทกึความเขา้ใจที:เคยมขีึ/นก่อนหน้านี/ดงักล่าว 
 25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึ:งของสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าฉบบัใดๆ ตกเป็นโมฆะ หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืไม่มผีล
บงัคบัใชต้ามกฎหมาย หรอืไม่สมบรูณ์ดว้ยประการใดๆ ใหส้ญัญาสว่นอื:นยงัคงมผีลสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ดต่้อไปตามกฎหมาย 
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 25.3 กรณีขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite ขดัหรอืแยง้กบัขอ้กาํหนด
เฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้บริการ SCB Business Net และบริการ Cash Management Lite) ให้บงัคบัใช้ตามข้อกําหนด
เฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite) 
 
26. การส่งคาํบอกกล่าว 
 คําบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใด ๆ ที:ธนาคารไดส้่งไปยงัผูข้อใชบ้รกิารหรอืผูต้ดิต่อที:ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดตามที:
อยู่ ที:ตั /งสาํนักงาน หมายเลขโทรสาร อเีมล ตามที:ระบุในคําขอใชบ้รกิารหรอืตามที:ธนาคารไดร้บัแจง้แกไ้ขเปลี:ยนแปลงแลว้ โดย
ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรอือเีมล หรอืการสื:อสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื:นใด ใหถ้อืว่าไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้รกิารแลว้โดยชอบ และผูข้อใช้
บรกิารไดท้ราบถงึคาํบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลนั /นๆ แลว้ และบรรดาคาํบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใดๆ ที:
ธนาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืผูต้ดิต่อที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดใหถ้อืว่าเป็นคาํบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มลูของผูข้อ
ใชบ้รกิารที:ถูกตอ้งแทจ้รงิ เป็นไปตามความประสงคโ์ดยถูกตอ้งของผูข้อใชบ้รกิารและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 
27. การปฏิบติัตามระเบียบ คู่มือ ข้อกาํหนดและเอกสารเกี%ยวกบัการใช้บริการของธนาคาร 
 27.1 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัผูกพนัและปฏบิตัิตามระเบยีบ ขอ้กําหนดและเงื:อนไข รวมถึงคู่มอื และเอกสารอธบิาย
วธิกีารใชบ้รกิารของธนาคารตามที:ธนาคารกาํหนด ซึ:งผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัหรอืถอืว่าไดร้บัไวแ้ลว้ก่อนหรอืในวนัที:ทาํคาํขอใชบ้รกิาร 
รวมทั /งตามที:ธนาคารจะไดก้ําหนดเพิ:มเตมิ แกไ้ข หรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ โดยลงประกาศเป็น
การทั :วไปบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซตอ์ื:นที:ธนาคารจะไดก้าํหนดหรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี หรอืโดยวธิกีาร
อื:นใดที:ธนาคารจะไดก้าํหนดเพิ:มเตมิ ซึ:งใหถ้อืเป็นสว่นหนึ:งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย 
 27.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า การที:ธนาคารนําขอ้กาํหนดและเงื:อนไขการใชบ้รกิารไปประกาศบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/
หรอื เวบ็ไซต์อื:นที:ธนาคารจะไดก้ําหนดหรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี นั /น เป็นวธิกีารที:เหมาะสมและเป็นที:ยอมรบัได ้และ 
ตกลงว่า ในทุกครั /งที:มกีารเขา้ใช้บรกิารหรอืทํารายการการใช้บรกิารนั /น ผู้ขอใช้บรกิารได้ยอมรบัขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใช้
บรกิารดงักล่าวแลว้ 
 
28. กฎหมายที%ใช้บงัคบั  
 สญัญาการใช้บรกิารอยู่ในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย ขอ้พพิาทใดๆ ที:เกดิขึ/นจากหรอืเกี:ยวกบัสญัญาการใช้
บรกิาร ใหอ้ยู่ในอาํนาจการพจิารณาของศาลไทย  
 

ข. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื%อธรุกิจ)   
 

1. คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และ
บรกิาร Cash Management Lite เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรอืใหค้ํานิยามศพัท์ไวเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กําหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื:อธุรกจิ) โดยการทํารายการใชบ้รกิารต่าง ๆ ผ่าน
ระบบ SCB Business Net ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite ทุกประการ 
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ค. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Local Collect – BC  (บริการรบัฝากเชค็และเงินสด - BC) 
 

1. คาํนิยาม 
  1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 
และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 
  1.2 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ Diff Zone” หมายความถงึ ค่าธรรมเนียมที:ธนาคารเรยีกเกบ็จากผูข้อใชบ้รกิาร 
ในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตั }วเงนิ ซึ:งใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที:อยู่ต่างเขตพื/นที:กบัสาขาของบญัชรีบัชาํระเงนิ
และสาขาของบญัชทีี:ถูกหกัเงนิตามตั }วเงนิ 
  1.3 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ No Zone” หมายความถงึ ค่าธรรมเนียมที:ธนาคารเรยีกเกบ็จากผูข้อใชบ้รกิาร 
ในการให้บรกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตั }วเงนิ ในอตัราเดยีวไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที:อยู่ในเขตพื/นที:
เดยีวกบัหรอืต่างเขตพื/นที:กบัสาขาของบญัชรีบัชาํระเงนิและสาขาของบญัชทีี:ถูกหกัเงนิตามตั }วเงนิ 
  1.4 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ Same Zone” หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที:ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
บรกิารในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตั }วเงนิ ซึ:งใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที:อยู่ในเขตพื/นที:เดยีวกบัสาขาของบญัชี
รบัชําระเงนิซึ:งใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที:อยู่ในเขตพื/นที:เดยีวกบัสาขาของบญัชรีบัชาํระเงนิและสาขาของบญัชทีี:ถูกหกัเงนิ
ตามตั }วเงนิ 
  1.5 “ตั _วเงิน” หมายความถึง เช็ค และ/หรือ ตั }วแลกเงิน ของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที:มีกฎหมายจัดตั /งขึ/น
โดยเฉพาะ หรือ ดร๊าฟท์ และให้หมายความรวมถึงตั }วสญัญาใช้เงนิ และ/หรือ ตั }วแลกเงิน ที:ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที:มี
กฎหมายจดัตั /งขึ/นโดยเฉพาะเป็นผู้อาวลัด้วย ไม่ว่าตั }วเงินนั /นจะถึงกําหนดชําระหรือยงัไม่ถึงกําหนดชําระก็ตาม ทั /งนี/ ตั }วเงิน
ดงักล่าวจะตอ้งระบุเป็นสกุลเงนิบาทเท่านั /น 
  1.6 “บญัชีรบัชาํระเงิน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่กบัธนาคารซึ:งผูข้อใชบ้รกิารกําหนดให้
ธนาคารนําเงนิสด และ/หรอื เงนิที:ไดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตั }วเงนิ เขา้บญัชดีงักล่าว ตามรายละเอยีดที:ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร และ
ใหร้วมถงึเลขที:ของบญัชเีงนิฝากนั /น ที:ไดม้กีารเปลี:ยนแปลงในภายหลงั ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็ามดว้ย ทั /งนี/ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ใหถ้อืเอาเงื:อนไขคาํขอเปิดบญัชรีบัชาํระเงนิ และเงื:อนไขการใชบ้ญัชรีบัชาํระเงนิ เป็นสว่นหนึ:งของขอ้กาํหนดนี/ดว้ย 
 2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB  Local  Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด –BC)  โดยใหธ้นาคารรบัฝากเงนิสด 
และ/หรอื ตั }วเงนิ ณ ทุกสาขาของธนาคารทั :วประเทศ และใหธ้นาคารนําเงนิสด และ/หรอื เงนิที:ไดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตั }วเงนิ
ดงักล่าวเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกาํหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ  
 3. เงื:อนไขและรายละเอยีดการนําเงนิเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิ 
  3.1 กรณีที:มกีารนําฝากเงนิสด ธนาคารจะนําเงนิสดนั /นฝากเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิ ภายในวนัที:มกีารนําฝากเงนิสดดงักล่าว  
ตามวธิกีารที:ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร 
  3.2 กรณีที:มกีารนําฝากตั }วเงนิเพื:อใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ ธนาคารจะนําเงนิเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิ ภายในวนัที:มกีารเรยีกเกบ็เงนิ
ตามตั }วเงนิได ้ตามวธิกีารที:ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร และภายใตเ้งื:อนไขดงัต่อไปนี/ 
   3.2.1 ในกรณีที:ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามตั }วเงนิไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร
ทราบในวนัทาํการถดัไปจากวนัที:ธนาคารทราบผลการเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอรบัตั }วเงนิฉบบันั /นคนืได ้ณ 
สถานที:ตามที:ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร ภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัที:ธนาคารแจง้ใหท้ราบ  
   3.2.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามระเบยีบและวธิปีฏบิตัขิองธนาคารเกี:ยวกบัการเรยีกเกบ็เงนิตามตั }วเงนิและ 
การคนืตั }วเงนิทุกประการ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผดิชอบไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
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  3.3 ธนาคารจะนําเงนิสดที:ไดร้บัฝากตามขอ้ 3.1 และ/หรอื เงนิที:เรยีกเกบ็ไดต้ามตั }วเงนิตามขอ้ 3.2 ไปเขา้บญัชรีบัชาํระ
เงนิภายในวนัทาํการนั /นๆ โดยรวบรวมยอดเงนิเป็นยอดเดยีวและนําเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิเมื:อสิ/นวนัทาํการแต่ละวนั เวน้แต่คาํขอใช้
บรกิารจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื:น 
   ทั /งนี/ ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัและเขา้ใจดวี่าจํานวนเงนิที:ธนาคารนําเขา้บญัชรีบัชําระเงนิให้แก่ผู้ขอใช้บรกิาร ตามที:
กล่าวมาในวรรคก่อนจะเป็นจาํนวนเงนิหลงัจากที:ธนาคารไดห้กัชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายที:ผูข้อ
ใชบ้รกิารตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคารในแต่ละครั /งแลว้  
 4. ธนาคารจะจดัทํารายงานการใหบ้รกิารนี/ตามรายละเอยีดที:ธนาคารกําหนด และนําไปลงไวใ้นระบบ SCB Business Net 
และ/หรอื ระบบอื:นใดที:ธนาคารกาํหนด เพื:อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถเขา้ดแูละ Download รายงานนั /นไดด้ว้ยตนเอง  
 5. ในกรณีที:ธนาคารไดท้ดรองจ่ายเงนิจาํนวนใดๆ แทนผูข้อใชบ้รกิารไปก่อน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ชดใชเ้งนิทดรองจ่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลาและตามวธิกีารที:ธนาคารกําหนดพรอ้มทั /งดอกเบี/ยในจํานวนเงนิ
ดงักล่าวในอตัราเท่ากบัอตัราสงูสุดนับตั /งแต่วนัที:ธนาคารไดท้ดรองจ่ายเงนิไปก่อนดงักล่าวเป็นตน้ไปจนถงึวนัที:ผูข้อใชบ้รกิารชําระ
เสรจ็สิ/น 
 6. ในกรณีที:ผู้ขอใช้บรกิารไม่ชําระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใช้จ่าย และ/หรอื เงนิทดรองจ่ายตาม
ข้อกําหนดทั :วไปของบริการ SCB Business Net และบริการ Cash Management Lite และ/หรือ ข้อกําหนดนี/ ภายในเวลาที:
กําหนดไว ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารคดิดอกเบี/ยในจาํนวนเงนิดงักล่าวในอตัราเท่ากบัอตัราสงูสุดผดิเงื:อนไขแทนอตัราสงูสดุ 
ทั /งนี/ นบัตั /งแต่วนัที:ครบกาํหนดเวลาที:ธนาคารกาํหนดดงักล่าวเป็นตน้ไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะชาํระเสรจ็สิ/น 
 7. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ:งมสีทิธบิอกเลกิบรกิารนี/เมื:อใดกไ็ด้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ:ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ ทั /งสิ/น จากการที:ธนาคารบอกเลกิ
บรกิารนี/ 

 
ง. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Payroll  (บริการโอนเงินอตัโนมติั) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 

และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถึง การที:ผู้ขอใช้บริการขอใช้บรกิาร SCB Payroll (บริการโอนเงนิ
อตัโนมตั)ิ โดยกําหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บั
เงิน หรือตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net 
ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที:ที:ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื:นใดที:ธนาคาร
กําหนด ทั /งนี/ ธนาคารมสีทิธทิี:จะไม่ใหบ้รกิารสําหรบัคําขอที:ส่งผ่านสื:ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื:ออื:น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที:ธนาคาร
กาํหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถงึ การที:ผู้ขอใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิ
อตัโนมตัิ) โดยกําหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิ
ใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business 
Net ก่อนเวลา 21:00 น. ของวนัที:ที:ให้ธนาคารโอนเง ินให้แก่ผู ้รบัเง ิน หรือตามวนัและเวลาอื:นใดที:ธนาคารกําหนด ทั /งนี/ 
ธนาคารมีสทิธิที:จะไม่ให้บร ิการสําหรบัคําขอที:ส่งผ่านสื:ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื:ออื:น ๆ และ/หรือ เกินเวลาที:ธนาคารกําหนด
ดงักล่าว 
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1.4 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที:ขอใหธ้นาคารดาํเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอน
เงนิอตัโนมตั)ิ ในแต่ละครั /ง ซึ:งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที:ธนาคารกาํหนด 

1.5 “บญัชีที%รบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที: ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใช้
บรกิารไปเขา้บญัชทีี:รบัโอนที:มอียู่กบัธนาคาร  รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามที:ระบุในคําขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทั /งนี/ 
ตามรายละเอียดการให้บริการที:ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามข้อกําหนดทั :วไปของบริการ SCB 
Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี/แต่ละครั /ง ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัทําคําขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื:อนไขและ
วธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  

4. ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที:ส่งใหธ้นาคารในครั /งใดระบุบญัชทีี:รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที:
ใหธ้นาคารโอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที:ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิาร
ร้องขอให้ธนาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีี:รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที:จะดําเนินการใหต้าม 
คาํรอ้งขอนั /นหรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั /งนี/ ในกรณีที:ธนาคารรบัจะดาํเนินการใหต้ามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั /งตกลงดําเนินการใดๆ 
ตามเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามคาํรอ้งขอไม่ว่าทั /งหมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที:ธนาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ:ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื:องจากการกระทําของธนาคาร
ตามคํารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั /งสิ/น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื:นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั /น ตลอดจนค่าเสยีหายอื:นใดที:ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั /งผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึ/นระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื:นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื:นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทั /งสิ/น 

 
จ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Direct Credit  (บริการโอนเงิน) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 

และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถงึ การที:ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอน
เงนิ) โดยกําหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ 
หรอืตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ล่วงหน้า 
ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื:นใดที:ธนาคารกําหนด ทั /งนี/ 
ธนาคารมสีทิธทิี:จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที:สง่ผ่านสื:ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื:ออื:น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที:ธนาคารกาํหนดดงักล่าว 
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1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถงึ การที:ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Direct Credit (บรกิารโอน
เงนิ) โดยกาํหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บั
เงนิ หรอืตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อน
เวลา 21:00 น. ของวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบัเงนิ หรือตามวนัและเวลาอื:นใดที:ธนาคารกําหนด ทั /งนี/ ธนาคารมสีทิธิ
ที:จะไม่ให้บริการสาํหรบัคาํขอที:ส่งผ่านสื:ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื:ออื:น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที:ธนาคารกาํหนดดงักล่าว 

1.4 “คาํขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการที:ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Direct Credit 
(บรกิารโอนเงนิ) ในแต่ละครั /ง ซึ:งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที:ธนาคารกาํหนด 

1.5 “บญัชีที%รบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที: ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้
บรกิารไปเขา้บญัชทีี:รบัโอนที:มอียู่กบัธนาคาร รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามที:ระบุในคําขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทั /งนี/ 
ตามรายละเอียดการให้บริการที:ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกําหนดทั :วไปของบริการ SCB 
Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี/แต่ละครั /ง ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัทําคําขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื:อนไขและ
วธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  

4. ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที:ส่งใหธ้นาคารในครั /งใดระบุบญัชทีี:รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที:
ให้ธนาคารโอนเงนิเกนิไปจากจํานวนเงนิที:ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องชําระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผู้ขอใช้
บรกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีี:รบัโอนดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที:จะดําเนินการให้
ตามคาํรอ้งขอนั /นหรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั /งนี/ ในกรณีที:ธนาคารรบัจะดาํเนินการใหต้ามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั /งตกลงดําเนินการใด ๆ 
ตามเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามคาํรอ้งขอไม่ว่าทั /งหมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ กต็าม   ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใช้จ่ายใด ๆ บรรดาที:
ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ:ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื:องจากการกระทําของธนาคาร
ตามคํารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั /งสิ/น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื:นเพยีงใด ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั /น ตลอดจนค่าเสยีหายอื:น ๆ  ที:ธนาคารได้รบัด้วย ทั /งผู้ขอใช้
บรกิารตกลงและยอมรบัว่า ถา้มขีอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทขึ/นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื:นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื:นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทั /งสิ/น 

 
ฉ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Smart Credit  (บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 

และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 
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1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถงึ การที:ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Smart Credit (บรกิารโอน
เงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกาํหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัที:ที:ใหธ้นาคาร
โอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรอืตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB 
Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา 9.30 น.ของวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื:นใด
ที:ธนาคารกําหนด ทั /งนี/ ธนาคารมสีทิธทิี:จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคําขอที:ส่งผ่านสื:ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื:ออื:นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที:
ธนาคารกาํหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถึง การที:ผู้ขอใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Smart Credit (บรกิารโอน
เงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกําหนดวนัที:ที:ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที:ที:ให้
ธนาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื:นใดที:ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร 
SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัที:ที:ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัและเวลาอื:นใดที:ธนาคารกาํหนด 
ทั /งนี/ ธนาคารมสีทิธทิี:จะไม่ให้บรกิารสําหรบัคําขอที:ส่งผ่านสื:ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื:ออื:นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที:ธนาคารกําหนด
ดงักล่าว 

1.4 “คาํขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการที:ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Smart Credit 
(บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) ในแต่ละครั /ง ซึ:งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที:ธนาคารกาํหนด 

1.5 “บญัชีที%รบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Smart Credit (บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไปเข้าบัญชีที:ร ับโอนของผู้ร ับเงินที:มีอยู่กับธนาคารอื:นในประเทศไทยที:เป็นสมาชิก ITMX 
(Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใช้บรกิารเสริมของบริการดงักล่าว ตามที:ระบุในคําขอใช้บรกิาร  
(ถ้าม)ี ทั /งนี/ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั :วไปของบรกิาร 
SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี/แต่ละครั /ง ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัทําคําขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื:อนไขและ
วธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  

4. ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที:ส่งใหธ้นาคารในครั /งใดระบุบญัชทีี:รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที:
ใหธ้นาคารโอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที:ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิาร
ร้องขอให้ธนาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีี:รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที:จะดําเนินการใหต้าม 
คาํรอ้งขอนั /นหรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั /งนี/ ในกรณีที:ธนาคารรบัจะดาํเนินการใหต้ามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั /งตกลงดําเนินการใดๆ 
ตามเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามคาํรอ้งขอไม่ว่าทั /งหมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที:ธนาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ:ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื:องจากการกระทําของธนาคาร
ตามคํารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั /งสิ/น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื:นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั /น ตลอดจนค่าเสยีหายอื:นใดที:ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั /งผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึ/นระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื:นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื:นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทั /งสิ/น 
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5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสง่คาํขอต่อรายการไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท หรอืจาํนวนอื:นใดตามที:ธนาคารประกาศกาํหนด 
6. ในกรณีวนัที:ที:ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงใหธ้นาคาร

ดาํเนินการใหบ้รกิารในวนัทาํการถดัไป 
 

ช. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Bahtnet  (บริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 

และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

1.2 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที:ขอใหธ้นาคารดาํเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอน
เงนิในประเทศขา้มธนาคาร) ในแต่ละครั /ง ซึ:งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที:ธนาคารกาํหนด 

1.3 “บญัชีที%รบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.4 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) โดยใหธ้นาคารดําเนินการโอนเงนิ
ไปเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้รบัเงนิที:มอียู่กบัธนาคารอื:นในประเทศไทยที:เป็นสมาชกิระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที:ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร (ถา้ม)ี ทั /งนี/ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกําหนด 
โดยผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัิตามขอ้กําหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite 
และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี/แต่ละครั /ง ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัทําคําขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื:อนไขและ
วธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  

4. ในกรณีที:ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที:ส่งใหธ้นาคารในครั /งใดระบุบญัชทีี:รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที:
ให้ธนาคารโอนเงนิเกนิไปจากจํานวนเงนิที:ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องชําระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผู้ขอใช้
บรกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีี:รบัโอนดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที:จะดําเนินการให้
ตามคาํรอ้งขอนั /นหรอืไม่ ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั /งนี/ ในกรณีที:ธนาคารรบัจะดาํเนินการใหต้ามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวในวรรคก่อน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั /งตกลงดําเนินการใดๆ 
ตามเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามคาํรอ้งขอไม่ว่าทั /งหมดหรอืแต่บางสว่น ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที:ธนาคาร
ไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ:ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื:องจากการกระทําของธนาคาร
ตามคํารอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั /งสิ/น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อ
บุคคลอื:นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั /น ตลอดจนค่าเสยีหายอื:นใดที:ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั /งผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามีขอ้โต้แย้งหรือขอ้พิพาทขึ/นระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้รบัเงิน และ/หรือ บุคคลอื:นใด ผู้ขอใช้บริการจะ
รบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเจรจาและระงบัขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผู้รบัเงนิ และ/หรอื 
บุคคลอื:นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทั /งสิ/น 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิารนี/ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนเงนิต่อรายการ 
6. ในกรณีวนัที:ที:ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคาร

ดาํเนินการใหบ้รกิารในวนัทาํการถดัไป 
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7. ในการใชบ้รกิารแต่ละครั /ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสง่คาํขอผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อนเวลา 15.00 น.ของวนัทาํ
การที:ประสงคใ์หธ้นาคารดาํเนินการโอนเงนิตามคาํขอดงักล่าว  
 

ซ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business PromptPay-Registration (บริการพรอ้มเพยธ์รุกิจ-ลงทะเบียน) 

1.  คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และ
บรกิาร Cash Management Lite เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรอืใหค้ํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื:นในขอ้กําหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-Registration (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ลงทะเบยีน) ซึ:งต่อไปนี/
เรยีกว่า “บรกิารพรอ้มเพย”์ กบัธนาคาร ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกาํหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารต้องทําคําขอหรอืรายการสมคัรใชบ้รกิารพร้อมเพยก์บัธนาคารตามช่องทางและวธิกีารที:ธนาคารกําหนด 
ได้แก่ สาขาของธนาคาร บรกิารอนิเตอร์เน็ตแบงก์กิ/งของธนาคาร หรอืช่องทางอื:นใดที:ธนาคารจะกําหนดเพิ:มเติม โดยผู้ขอใช้
บรกิารสามารถกําหนดใชเ้ลขประจําตวัผู้เสยีภาษี หรอืขอ้มูลอื:นใดที:จะมกีารประกาศเพิ:มเติมในภายหน้า (ถ้าม)ี เป็นพร้อมเพย ์
ผูกกบับญัชเีงนิฝากออมทรพัย์หรอืบญัชเีดนิสะพดั ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “บญัช”ี ของผู้ขอใช้บรกิารที:มอียู่กบัธนาคาร และภายใต้
เงื:อนไขดงันี/ 

3.1  บญัชทีี:จะถูกผูกกบัพร้อมเพย์ ต้องมสีถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบญัชทีี:มชีื:อผู้ขอใช้บรกิารเป็น
เจา้ของบญัชเีท่านั /น เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอย่างอื:น 

3.2 เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของผูข้อใชบ้รกิาร w รายสามารถกําหนดใชเ้ป็นพร้อมเพยไ์ด ้w พรอ้มเพย ์และต้องเป็น
หมายเลขที:ยงัไม่ถูกกาํหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพยผ์กูกบับญัชอีื:น ไม่ว่าจะเป็นบญัชทีี:มอียู่กบัธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิใด  

3.3 w พรอ้มเพย ์ผูกไดก้บั w บญัช ี(รวมทุกธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิในประเทศไทย) เวน้แต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื ธนาคารจะมขีอ้กาํหนดเป็นอย่างอื:นในภายหน้า 

4. เมื:อไดร้บัคาํขอหรอืรายการสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ลว้ ธนาคารจะสง่ขอ้มลูการสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ต่ละรายการ
ไปทาํการตรวจสอบขอ้มลูและลงทะเบยีนพรอ้มเพย ์กบัระบบคอมพวิเตอรเ์พื:อการลงทะเบยีนพรอ้มเพย ์ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “ระบบ
ลงทะเบยีน” ของบรษิทั เนชั :นแนล ไอทเีอม็เอ๊กซ ์จาํกดั หรอืของผูใ้หบ้รกิารที:ธนาคารกาํหนด ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “ผูใ้หบ้รกิารระบบ
ลงทะเบยีน” หากธนาคารพบว่าขอ้มูลตามคําขอหรอืรายการสมคัรใชบ้รกิารพร้อมเพย์ของผู้ขอใชบ้รกิารไม่ถูกต้องอย่างชดัแจง้ 
ธนาคารมสีทิธแิกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืระงบัการลงทะเบยีนพรอ้มเพยไ์ด ้ตามที:ธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร
ทราบ 

     อนึ:ง ธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบยีนพรอ้มเพยใ์หผู้ข้อใชบ้รกิารทราบภายในวนัเดยีวกนักบัวนัที:ธนาคารไดร้บัแจง้จาก 
ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน โดยธนาคารจะสง่ขอ้ความสั /น SMS หรอืแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางอื:นใดที:ธนาคารจะกาํหนดเพิ:มเตมิ 

5.  ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่า ขอ้มูลตามที:ระบุในการสมคัรใชบ้รกิารพร้อมเพย์นั /นเป็นขอ้มูลจรงิที:ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
ปจัจุบนัสาํหรบัการใชบ้รกิารนี/และเป็นขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธแิละมคีวามสามารถตามกฎหมายในการใช้
ขอ้มลู รวมถงึการขอใชบ้รกิารและทาํธุรกรรมใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการขอใชบ้รกิารและการใชบ้รกิารนี/ รวมถงึการยอมรบัผกูพนัตาม
ขอ้กาํหนดนี/ 

6.  พรอ้มเพยท์ี:ลงทะเบยีนสาํเรจ็แลว้ สามารถระบุหรอืใชพ้รอ้มเพยแ์ทนการระบุเลขที:บญัชทีี:ถูกผกูกบัพรอ้มเพยน์ั /นเพื:อการ
รบัโอนเงนิเขา้บญัชดีงักล่าว หรอืเพื:อธุรกรรมใดๆ ตามที:ธนาคารจะใหบ้รกิารต่อไป ทั /งนี/ เฉพาะสาํหรบัรายการเงนิโอนในประเทศ 
และภายในวงเงนิต่อครั /งและต่อวนัที:ผู้ขอใช้บริการกําหนด แต่ต้องไม่เกนิจํานวนและต้องเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื:อนไขที:
ธนาคารกาํหนด 
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    อนึ:ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัและเขา้ใจดวี่า นอกจากที:มกีําหนดไวโ้ดยเฉพาะในขอ้กําหนดนี/แลว้ การใชบ้รกิารนี/มไิดม้ผีล
เป็นการยกเลกิ เพกิถอนหรอืเปลี:ยนแปลงสทิธแิละหน้าที:ใดๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารมอียู่ต่อกนัภายใตเ้งื:อนไขทั :วไปสาํหรบั
การใชบ้รกิารของธนาคารและการเปิดบญัชเีงนิฝาก ที:ถูกผูกกบัพรอ้มเพย ์และ/หรอื ขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใชบ้รกิารต่าง ๆ ที:
เกี:ยวขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื การทาํธุรกรรมกบับญัชดีงักล่าว แต่ประการใด 

7. ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าการทําธุรกรรมเกี:ยวกบับญัชใีดๆ หากได้มกีารระบุพร้อมเพย์ ที:ผูกกบับญัชนีั /นแล้วย่อมมีผล
เท่ากบัเป็นการระบุเลขที:บญัชแีละเป็นการทาํธุรกรรมกบับญัชนีั /นๆ และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 

8.  ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์มื:อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบตามขอ้กําหนดและเงื:อนไขของ
ธนาคาร 

9.  ธนาคารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชั :วคราว หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนี/ทั /งหมด หรอืบรกิารหนึ:งบรกิารใดภายใต้บรกิารนี/ 
แก่ผู้ขอใชบ้รกิารเมื:อใดกไ็ด ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีที:ธนาคารไม่สามารถแจง้ล่วงหน้าได้ 
ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็ 

 อนึ:ง ในกรณีดงัต่อไปนี/ ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใชพ้รอ้มเพยท์นัททีี:ธนาคารพบเหตุดงักล่าวได ้
9.1  บญัชทีี:ถูกผูกกบัพรอ้มเพย ์ถูกปิดหรอืถูกยกเลกิ ไม่ว่าโดยผูข้อใชบ้รกิาร หรอืโดยธนาคารเนื:องจากบญัชถีูกปรบั

สถานะเป็นบญัชขีาดการตดิต่อตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนด หรอืโดยเหตุอื:นใด 
9.2  ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่า ผูข้อใชบ้รกิารมใิช่เจา้ของขอ้มลูที:กําหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์หรอืมกีารใชพ้รอ้มเพย ์หรอื

บญัชทีี:ถูกผกูกบัพรอ้มเพย ์เพื:อหรอืในกจิการที:อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมที:อาจผดิกฎหมาย หรอืในลกัษณะที:ผดิปกต ิหรอืเป็นการฉ้อฉล หรอืทุจรติ หรอืขดัต่อกฎหมาย หรอื
บญัชอีนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิ/งหรอืโมบายลแ์บงกก์ิ/งของผูข้อใชบ้รกิารอาจมผีูบุ้กรุก (Hacker) หรอืมกีารกระทาํที:มชิอบโดยประการใดๆ 

9.3  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสั :งศาลหรอืผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย 
10.  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเกบ็ รวบรวม ใช ้เปิดเผยหรอืใหข้อ้มลูบางประการหรอืทั /งหมดเกี:ยวกบัผูข้อใชบ้รกิารแก่

ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน และ/หรอื บุคคลอื:นใดที:เกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินการ เพื:อการใหบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ได้
ตามที:จาํเป็น ทั /งนี/ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ที:เกดิขึ/นจากความผดิพลาด ล่าชา้ ชาํรุด
บกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จากการกระทําของผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน และ/หรือ บุคคลอื:นใดดงักล่าวแต่
ประการใดทั /งสิ/น 

11.  ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดนี/ และตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และใช้จ่ายใดๆ ที:
เกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี/ ตามที:ธนาคารกาํหนดและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยประกาศเป็นการทั :วไปผ่านชอ่งทางต่างๆ ของ
ธนาคาร ทั /งที:มอียู่แลว้ในขณะนี/ และที:ธนาคารจะกาํหนดขึ/นใหม่หรอืเปลี:ยนแปลงในภายหน้าตามที:ธนาคารเหน็สมควรทุกประการ 
โดยใหถ้อืเป็นสว่นหนึ:งของขอ้กาํหนดและเงื:อนไขนี/ดว้ย ทั /งนี/ โดยใหธ้นาคารหกัเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายดงักล่าว
จากบญัชทีี:ผกูกบัพรอ้มเพย ์

12. ขอ้กําหนดนี/ อยู่ภายใต้บงัคบัและเป็นส่วนหนึ:งของเงื:อนไขทั :วไปสาํหรบัการใชบ้รกิารของธนาคารและการเปิดบญัชเีงนิ
ฝากที:ถูกผูกกบัพรอ้มเพย ์และ/หรอื ขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใชบ้รกิารต่างๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื การทําธุรกรรมกบั
บญัชดีงักล่าวซึ:งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะขอ้กําหนดเกี:ยวกบัสทิธ ิหน้าที: ความรบัผดิและขอ้จํากดัความรบัผดิ ของธนาคารและ 
ผูข้อใชบ้รกิารตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขดงักล่าวดว้ย 
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ฌ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business QR Payment  
(บริการรบัชาํระเงินค่าสินค้าและบริการ - QR Code สาํหรบัการชาํระเงิน) 

 
 1. คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และ
บรกิาร Cash Management Lite เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรอืใหค้ํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื:นในขอ้กําหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 
 2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment (บรกิารรบัชาํระเงนิค่าสนิคา้และบรกิาร – QR Code สาํหรบั
การชําระเงนิ) กบัธนาคาร ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 
 3. บริการ SCB Business QR Payment เป็นบริการรบัชําระเงนิค่าสนิค้าและบริการผ่านช่องทาง QR Code โดยผู้ขอใช้
บรกิารจะตอ้งจดัทาํระบบการรบัชาํระเงนิดว้ย QR Code และสรา้ง QR Code ตามมาตรฐานที:ธนาคารกาํหนด รวมทั /งจะตอ้งแสดง 
QR Code บนป้าย อุปกรณ์รบัชาํระเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอืช่องทางอื:นใดตามที:ธนาคารกาํหนด 
 4. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บรกิาร SCB Business QR Payment โดยให้ลูกค้าของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที: 
ตกลงชําระเงนิค่าสนิค้า และ/หรอื บรกิาร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “ผู้ชาํระเงิน” สามารถชําระเงนิค่าสนิคา้ และ/
หรอื บรกิารได ้โดยการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่กบัธนาคาร   
 5.  ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องกําหนดใชเ้ลขประจําตวัผู้เสยีภาษีอากรหรอืเลขประจําตวัประชาชน ประกอบกบัหมายเลขต่อท้าย 
(Suffix) 2 หลกั เพื:อเป็นเลขประจําตวัผูร้บัชําระเงนิ ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “Biller ID” ผูกกบับญัชเีดนิสะพดัของผูข้อใชบ้รกิารที:มอียู่
กบัธนาคารและที:ผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะใชเ้ป็นบญัชสีาํหรบัการรบัชําระเงนิภายใต้บรกิารนี/ ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “บญัชีรบัชาํระ
เงิน Business QR Payment” ภายใตเ้งื:อนไขดงันี/ 
  5.1 บญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment ที:ใชเ้ป็นบญัชสีาํหรบัการรบัชาํระเงนิ ภายใต้บรกิาร SCB Business QR 
Payment ต้องมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกติ โดยต้องเป็นบญัชเีดนิสะพดัที:มชีื:อผู้ขอใชบ้รกิารเป็นเจ้าของบญัชเีท่านั /น เว้นแต่
ธนาคารจะกาํหนดเป็นอย่างอื:น 
  5.2 เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากรหรอืเลขประจําตวัประชาชนของผู้ขอใชบ้รกิาร 1 รายสามารถกําหนดใชป้ระกอบกบั
หมายเลข Suffix (� หลกั) หมายเลขใดกไ็ด้ (ตั /งแต่หมายเลข �� ถึง ��) เพื:อขอลงทะเบยีนเป็น Biller ID สําหรบัการใช้บรกิาร 
SCB Business QR Payment กับธนาคาร โดยไม่จํากัดจํานวน Biller ID ของผู้ขอใช้บริการแต่ละราย แต่ทั /งนี/ Biller ID ที:จะ
ลงทะเบยีนใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment ดงักล่าวต้องยงัไม่ถูกลงทะเบยีนใชบ้รกิาร Cross Bank Bill Payment (ไม่ว่า
ช่องทางปกตหิรอืช่องทาง QR Code) ผูกกบับญัชเีพื:อรบัชาํระเงนิบญัชอีื:นในขณะที:ขอลงทะเบยีนนั /น ไม่ว่าจะเป็นบญัชทีี:มอียู่กบั
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิใด รวมทั /งจะตอ้งยงัไม่ถูกลงทะเบยีนใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment  
  5.3 1 Biller ID ผกูไดก้บับญัชเีพื:อรบัชาํระเงนิ 1 บญัช ี(รวมทุกธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิในประเทศไทย) เวน้
แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอื ธนาคารจะมขีอ้กาํหนดเป็นอย่างอื:นในภายหน้า 
 6. เมื:อไดร้บัคําขอหรอืรายการขอใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment แลว้ ธนาคารจะส่งขอ้มูลการขอใชบ้รกิาร แต่ละ
รายการไปตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน Biller ID กับระบบคอมพิวเตอร์เพื:อการลงทะเบียน ซึ:งต่อไปนี/เรียกว่า “ระบบ
ลงทะเบียน” ของบรษิทั เนชั :นแนล ไอทเีอม็เอ๊กซ ์จํากดั หรอืของผูใ้หบ้รกิารที:ธนาคารกําหนด ซึ:งต่อไปนี/เรยีกว่า “ผู้ให้บริการ
ระบบลงทะเบียน” หากธนาคารพบว่าขอ้มูลตามคําขอหรอืรายการสมคัรใช้บรกิาร SCB Business QR Payment ของผู้ขอใช้
บรกิารไม่ถูกต้องอย่างชดัแจง้ ธนาคารมสีทิธแิกไ้ขใหถู้กต้องหรอืระงบัการลงทะเบยีน Biller ID สาํหรบัการใชบ้รกิารดงักล่าวได้ 
ตามที:ธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 
  อนึ:ง ธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบยีน Biller ID สําหรบัการใช้บรกิาร SCB Business QR Payment ให้ผู้ขอใช้บรกิาร
ทราบภายในวนัเดยีวกนักบัวนัที:ธนาคารไดร้บัแจง้จากผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน   
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 7. ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่า ขอ้มูลตามที:ระบุในการขอใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment นั /นเป็นขอ้มูลเป็นปจัจุบนั 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจรงิทุกประการ  และผู้ขอใชบ้รกิารมสีทิธแิละมคีวามสามารถตามกฎหมายในการใหข้อ้มูล การขอใช้
บรกิาร และการทาํธุรกรรมใด ๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี/ รวมถงึการยอมรบัผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขนี/  
 8. Biller ID สําหรบัการใช้บรกิาร SCB Business QR Payment ที:ลงทะเบยีนสําเรจ็แล้ว สามารถระบุหรอืใชแ้ทนการระบุ
เลขที:บญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment ที:ถูกผูกกบั Biller ID สาํหรบัการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment นั /นเพื:อ
การรบัโอนเงนิเขา้บญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment ดงักล่าว หรอืเพื:อทําธุรกรรมใด ๆ ตามที:ธนาคารจะใหบ้รกิารต่อไป 
ทั /งนี/ เฉพาะรายการชําระเงนิหรอืเงนิโอนในประเทศ และภายในวงเงนิต่อครั /งและต่อวนัที:ผู้ขอใช้บรกิารกําหนด แต่ต้องไม่เกนิ
จาํนวนและตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนด 
  อนึ:ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัและเขา้ใจดวี่า  นอกจากที:กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงื:อนไขนี/แลว้ การใชบ้รกิารนี/
มไิดม้ผีลเป็นการยกเลกิเพกิถอนหรอืเปลี:ยนแปลงสทิธแิละหน้าที:ใด ๆ ที:ผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารมอียู่ต่อกนัภายใตเ้งื:อนไขทั :วไป
สาํหรบัการใชบ้รกิารของธนาคารและการเปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภท และเงื:อนไขเฉพาะสาํหรบัการเปิดบญัชเีดนิสะพดัของบญัช ี
รับชําระเงิน Business QR Payment ที:ถูกผูกกับ Biller ID สําหรับการใช้บริการ SCB Business QR Payment และ/หรือ 
ขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใชบ้รกิารต่าง ๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบับญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment และ/หรอื การทําธุรกรรมกบั
บญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment ดงักล่าว แต่ประการใด  
 9. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าการทําธุรกรรมเกี:ยวกบับญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment บญัชใีด ๆ หากไดม้กีารระบุ 
Biller ID สาํหรบัการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment ที:ผกูกบับญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment บญัชนีั /นแลว้ย่อม
มผีลเท่ากบัเป็นการระบุเลขที:บญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment และเป็นการทาํธุรกรรมกบับญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR 
Payment บญัชนีั /น ๆ และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 10. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการใช้ Biller ID สําหรับการใช้บริการ SCB Business QR Payment หมายเลขหนึ:ง
หมายเลขใดเมื:อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขของธนาคาร 
 11. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะเป็นผูค้วบคุมดูแลใหก้ารแสดง QR Code เป็นไปตามมาตรฐานที:ธนาคารกําหนด รวมทั /งจะตอ้งใช้
ความระมดัระวงัและควบคุมดูแลไม่ใหบุ้คคลใดปลอมแปลง แกไ้ข และ/หรอื กระทําการใด ๆ ที:เป็นการเปลี:ยนแปลงรูปแบบ QR 
Code ทั /งนี/ หากมีความเสยีหายใด ๆ ที:เกิดขึ/นจากเหตุดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรบัว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบ 
แต่ประการใด  
 12. ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัให้มีระบบเพื:อรองรบัการแจ้งผลการรับชําระเงินที:มีมาตรฐานตามที:ธนาคาร และธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทั /งจะตอ้งเชื:อมต่อระบบแจง้ผลการรบัชาํระเงนิดงักล่าวกบัธนาคาร ทั /งนี/ เมื:อไดม้กีารเชื:อมต่อระบบ
แจ้งผลการรบัชําระเงนิดงักล่าวสําเรจ็แล้ว ธนาคารจะแจง้ผลการรบัชําระเงนิค่าสนิค้า และ/หรอื บรกิารไปยงัผู้ขอใชบ้รกิารตาม
ช่องทางที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนด  
 13. ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคข์อใหธ้นาคารจดัทํารายงานแสดงยอดเงนิในบญัชรีบัชําระเงนิในแต่ละวนัทําการ ซึ:งแสดง 
รายละเอยีดใด ๆ ตามที:ธนาคารกําหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืจดัเตรยีมขอ้มูลรายงานดงักล่าวไว ้
เพื:อให้ผู้ขอใช้บรกิารสามารถเขา้ดู หรอื Download File เอง ทั /งนี/ ตามวธิกีารที:ผู้ขอใชบ้รกิารเลอืกตามที:ระบุในคําขอใชบ้รกิาร
 14. ธนาคารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชั :วคราว หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนี/ทั /งหมด หรอืบรกิารหนึ:งบรกิารใดภายใต้บรกิารนี/ 
แก่ผูข้อใชบ้รกิารเมื:อใดกไ็ด ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีที:ธนาคารไม่สามารถแจง้ล่วงหน้าได ้
ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็ 
  อนึ:ง ในกรณีดงัต่อไปนี/ ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment และ/หรอื รายการรบั
ชาํระเงนิผ่าน Biller ID สาํหรบัการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment ทนัททีี:ธนาคารพบเหตุดงักล่าวได ้
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  14.1 บญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment ที:ถูกผกูกบั Biller ID สาํหรบัการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment 
ถูกปิดหรอืถูกยกเลกิ ไม่ว่าโดยผูข้อใชบ้รกิาร หรอืโดยธนาคารเนื:องจากบญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment ถูกปรบัสถานะ
เป็นบญัชขีาดการตดิต่อตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขที:ธนาคารกาํหนด หรอืโดยเหตุอื:นใด 
  14.2 ธนาคารสงสยัหรือเหน็ว่า ผู้ขอใช้บริการมใิช่เจ้าของขอ้มูลที:กําหนดใช้เป็น Biller ID สําหรบัการใช้บรกิาร SCB 
Business QR Payment หรอืมกีารใช้บรกิาร SCB Business QR Payment หรอืบญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment ที:ถูก
ผูกกบั Biller ID สําหรบัการใชบ้รกิาร SCB Business QR Payment เพื:อหรอืในกจิการที:อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความ
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมที:อาจผดิกฎหมาย หรอืในลกัษณะที:ผดิปกต ิหรอืเป็นการ
ฉ้อฉล หรอืทุจรติ หรอืขดัต่อกฎหมาย หรอืบญัชอีนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิ/งของผูข้อใชบ้รกิารอาจมผีูบุ้กรุก (Hacker) หรอืมกีารกระทําที:
มชิอบโดยประการใด ๆ  
  14.3 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่า มกีารกระทาํทุจรติหรอืฉ้อฉล หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่ว่าในประการใด ๆ เกี:ยวกบัการ
เรยีกเกบ็เงนิ หรอืเอกสาร หรอืหลกัฐาน หรอืรายการเรยีกเกบ็เงนิใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร 
  14.4 ผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามขอ้กําหนดและเงื:อนไขนี/ และ/หรอื ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารต่าง ๆ ที:เกี:ยวขอ้ง 
(ถา้ม)ี 
  14.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืถูกศาลสั :งพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าชั :วคราวหรอืเดด็ขาด หรอืถูกเจา้พนักงาน
ยดึหรอือายดัทรพัย ์หรอืถูกศาลสั :งใหฟื้/นฟูกจิการ หรอืถูกฟ้องลม้ละลาย หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้/นฟูกจิการ 
  14.6 มีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ:งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อรายการรับชําระเงินผ่าน Biller ID สําหรับการใช้บริการ SCB 
Business QR Payment และ/หรอื ระบบคอมพวิเตอร์ที:เกี:ยวขอ้ง หรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคล 
ใด ๆ  

15. ผู้ขอใช้บริการรบัทราบและเขา้ใจดีว่า บริการนี/เป็นบริการที:ธนาคารจดัให้มขีึ/นเพื:อประโยชน์สําหรบัการรบัชําระเงนิ 
ค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารที:ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธไิดร้บัจากผูช้าํระเงนิตามขอ้ตกลงที:ผูช้าํระเงนิมอียู่กบัผูข้อใชบ้รกิารโดยตรงเท่านั /น 
กรณีผู้ขอใช้บรกิารใช้บรกิารนี/เพื:อประโยชน์อื:นใด และ/หรอื กระทําการเป็นผู้รบัชําระเงนิแทน ตวัแทน หรอืนายหน้า และ/หรอื 
ดาํเนินการใด ๆ โดยใชบ้รกิารนี/เป็นช่องทางในการรบัชาํระเงนิค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร และ/หรอื เงนิอื:นใดของบุคคลอื:น เช่น 

 15.1 เพื:อเป็นช่องทางทาํรายการโอนเงนิที:ไดร้บัชาํระจากผูช้าํระเงนิไปยงับญัชเีงนิฝากของผูช้าํระเงนิหรอืบุคคลอื:นใดที:มี
อยู่กบัธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารรบัฝากเงนิใด ๆ หรอืเพื:อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตั }วสญัญาใชเ้งนิหรอืการ
ลงทุนใด ๆ หรอืเพื:อทาํธุรกรรมทางการเงนิใด ๆ หรอืการดาํเนินการอื:นใดทาํนองเดยีวกนั หรอื 

15.2 เพื:อโอนไปชาํระหนี/บตัรเครดติ หรอืชาํระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิารหรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ แก่บุคคลใด ๆ ต่อไปอกีทอด
หนึ:งหรอืหลายทอด ไม่ว่าเพื:อประโยชน์ของผูช้าํระเงนิหรอืบุคคลอื:นใดกต็าม หรอืการดาํเนินการอื:นใดทาํนองเดยีวกนั 

 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค่้าสนิไหมทดแทนเพื:อความเสยีหายทั /งปวงที:เกดิขึ/นอนัเนื:องมาจากหรอืเกี:ยวเนื:องกบัการ
ใชบ้รกิารในลกัษณะดงักล่าว ทั /งนี/ ไม่ว่าความเสยีหายนั /นจะเกดิขึ/นกบับุคคลใด ๆ กต็าม โดยไม่มเีงื:อนไขแต่ประการใดทั /งสิ/น 
 16. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การให้บริการนี/ของธนาคารอยู่ภายใต้แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพฒันา
นวตักรรมที:นําเทคโนโลยใีหม่มาสนับสนุนการให้บรกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ:ง
บรกิารนี/อยู่ในช่วงทดสอบกบัผูข้อใชบ้รกิารที:ถูกคดัเลอืกภายใต้ขอบเขตที:ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนที:จะนํา
บรกิารนี/ไปใช้กบัผู้ขอใชบ้รกิารทั :วไป ดงันั /น ขอ้กําหนดและเงื:อนไขนี/ อาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามที:ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงที:จะปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิระเบยีบ คาํสั :ง ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 17. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเกบ็ รวบรวม และ/หรอื ใช ้ขอ้มลูเกี:ยวกบัผูข้อใชบ้รกิาร รวมถงึเปิดเผย และ/หรอื ใหข้อ้มลู
ดงักล่าว ไม่ว่าทั /งหมดหรอืบางส่วนแก่ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน และ/หรอื บุคคลอื:นใดที:เกี:ยวขอ้งไดต้ามที:ธนาคารเหน็สมควร 
เพื:อประโยชน์ในการใหบ้รกิาร SCB Business QR Payment แก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
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 18. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี/ ตามที:ธนาคารกาํหนด
และแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยประกาศเป็นการทั :วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั /งที:มอียู่แลว้ในขณะนี/ และที:ธนาคารจะ
กําหนดขึ/นใหม่หรือเปลี:ยนแปลงในภายหน้าตามที:ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ ทั /งนี/ โดยให้ธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากบญัชีรบัชําระเงิน Business QR Payment ที:ผูกกบั Biller ID สําหรบัการใช้บริการ SCB 
Business QR Payment  
 19. ในกรณีที:บญัชเีงนิฝากซึ:งเป็นบญัชรีบัชาํระเงนิ Business QR Payment ไดเ้ปลี:ยนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูข้อใช้
บรกิารตกลงใหข้อ้กาํหนดและเงื:อนไขนี/ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝากที:ไดเ้ปลี:ยนแปลงนั /น ๆ ดว้ย 
 20. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความผดิพลาด ความล่าชา้ และ/หรอื ความเสยีหายใด ๆ  
ที:เกดิขึ/นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูช้ําระเงนิ และ/หรอื บุคคลใด ๆ อนัเนื:องมาจากเหตุใด ๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ:ง
เป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารตามขอ้กําหนดนี/ รวมถงึเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้ง หรอืขอ้มูลผดิพลาด เช่น ระบบคอมพวิเตอรข์อง
ธนาคารหรอืระบบสื:อสารขดัขอ้งเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาดา้นพลงังาน การกระทําของผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบยีน
และ/หรอืบุคคลอื:นใด ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มลูที:เป็นอนัตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ:งเหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการ
ที:ธนาคารไม่ดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะโดยประการใดทั /งสิ/น 
 21. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ในการตดิต่อ และ/หรอื สง่หรอืรบัมอบเอกสารกบัผูข้อใชบ้รกิาร ใหธ้นาคารดาํเนินการ
กบับุคคลที:ระบุไวใ้นคาํขอใชบ้รกิาร/เปลี:ยนแปลงขอ้มลูบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และ/หรอื 
ขอ้ตกลงทางธุรกจิของบรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite กไ็ด้ ตามที:ธนาคารเหน็สมควร โดยให้
การดาํเนินการใด ๆ ดงักล่าว มผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 22. ขอ้กําหนดและเงื:อนไขนี/ อยู่ภายใต้บงัคบัและเป็นส่วนหนึ:งของเงื:อนไขทั :วไปสําหรบัการใชบ้รกิารของธนาคารและการ
เปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภท และเงื:อนไขเฉพาะสาํหรบัการเปิดบญัชเีดนิสะพดั ของบญัชรีบัชําระเงนิ Business QR Payment ที:
ถูกผูกกบั Biller ID สําหรบัการใช้บรกิาร SCB Business QR Payment และ/หรอื ขอ้กําหนดและเงื:อนไขการใช้บรกิารต่าง ๆ ที:
เกี:ยวข้องกบับญัชีรบัชําระเงนิ Business QR Payment และ/หรือ การทําธุรกรรมกบับญัชรีบัชําระเงิน Business QR Payment 
ดงักล่าว ซึ:งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะขอ้กาํหนดเกี:ยวกบัสทิธ ิหน้าที: ความรบัผดิและขอ้จาํกดัความรบัผดิของธนาคารและผูข้อใช้
บรกิารตามขอ้กาํหนดและเงื:อนไขดงักล่าวดว้ย 

 

ญ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB iCheque Book (บริการสั %งซืNอสมุดเชค็) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กาํหนดนี/ ใหม้คีวามหมายตามที:ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดทั :วไปของบรกิาร SCB Business Net 

และบรกิาร Cash Management Lite เวน้แต่จะไดก้าํหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ หรอืจะได้
แสดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื:นในขอ้กาํหนดนี/ 

1.2 “คาํขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการที:ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB iCheque Book 
(บรกิารสั :งซื/อสมุดเชค็) ในแต่ละครั /ง ซึ:งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที:ธนาคารกาํหนด 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB iCheque Book (บรกิารสั :งซื/อสมุดเชค็) โดยใหจ้ดัทาํเชค็และนําสง่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร
ตามคําขอที:ธนาคารได้รบัผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net รวมถึงใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที:ระบุในคําขอใช้
บรกิาร (ถา้ม)ี ทั /งนี/ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที:ธนาคารกาํหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทั :วไปของ
บรกิาร SCB Business Net และบรกิาร Cash Management Lite และขอ้กาํหนดนี/ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี/แต่ละครั /ง ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัทําคําขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื:อนไขและ
วธิกีารที:ธนาคารกาํหนด  
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4. ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าอตัราค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเกี:ยวกบัการใช้บรกิาร ที:ผู้ขอใช้บรกิารต้องชําระ
สาํหรบัการสั :งซื/อสมุดเชค็ในแต่ละครั /งอาจมอีตัราที:แตกต่างกนั ซึ:งจะขึ/นอยู่กบัวธิกีารจดัสง่สมุดเชค็ที:ผูข้อใชบ้รกิารเลอืกหรอืระบุใน
การสั :งซื/อสมุดเชค็แต่ละคราว ทั /งนี/ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระตามอตัราและวธิกีารที:ธนาคารกาํหนดทุกประการ 

5. ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื:อชําระค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าบริการจัดส่งสมุดเช็ค และ
ค่าธรรมเนียมอื:นใด (ถา้ม)ี ในวนัจดัทาํสมุดเชค็ตามที:ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในการสั :งซื/อสมุดเชค็แต่ละคราว ทั /งนี/ วนัที:ที:กาํหนดให้
ธนาคารจดัทาํสมุดเชค็ ตอ้งเป็นวนัทาํการเท่านั /น 

6. ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เปิดใช ้(Activate) สมุดเชค็ทนัททีี:ไดร้บัสมุดเชค็ โดยต้องทําการ Activate ผ่านระบบบรกิาร SCB 
Business Net ตามขั /นตอนและวธิกีารที:ธนาคารกําหนดเท่านั /น ในกรณีที:ธนาคารตรวจพบว่าสมุดเชค็เล่มใดไม่ไดม้กีาร Activate 
ภายในระยะเวลาที:ธนาคารกาํหนด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารทาํการ Activate สมุดเชค็เล่มนั /นตามวธิกีารและเงื:อนไข
ที:ธนาคารกาํหนดไดท้นัท ีทั /งนี/ เพื:อประโยชน์ในการใชเ้ชค็ของผูข้อใชบ้รกิาร  

อนึ:ง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที:เช็คไม่ได้มีการ Activate ตามวรรคก่อน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่ต้อง
รบัผดิชอบต่อผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ทั /งสิ/น 

7. การยกเลิกการสั :งซื/อสมุดเช็คต้องทํารายการผ่านระบบบริการ SCB Business Net และส่งรายการยกเลิกนั /นถึงธนาคาร
ภายในวนัทาํการก่อนถงึวนัที:กาํหนดใหธ้นาคารจดัทาํสมุดเชค็เท่านั /น 

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

 


