
 ข้อก ำหนดของบริกำร BIZ SMART PLUS 

 

1 

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรกิาร BIZ SMART PLUS ดงัต่อไปนี้  
 

ก. ข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร BIZ SMART PLUS 
1. ค ำนิยำม 
 1.1 “ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร” หมายความถึง ข้อก าหนดทัว่ไปของบริการ BIZ SMART PLUS และ
ขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร BIZ SMART PLUS) รวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
 1.2 “ค ำขอใช้บริกำร” หมายความถงึ ค าขอใชบ้รกิาร BIZ SMART PLUS และ/หรอื ค าขอหรอืเอกสารหรอืขอ้ตกลงใดๆ 
ทีผู่ข้อใชบ้รกิารท าใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในการขอใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื จะไดท้ าใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในภาย
หน้า  
 1.3 “ธนำคำร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 1.4 “นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน” หมายความถงึ นิตบิุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
 1.5 “บริกำรของธนำคำร” หมายความถงึ บรกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกจิ) บรกิาร SCB Local 
Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด – BC) บรกิาร SCB Business PromptPay-Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระ
เงิน) บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงินอตัโนมตัิ) บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน) บริการ SCB Smart Credit 
(บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) บรกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) บรกิาร SCB iCheque 
Book (บริการสัง่ซื้อสมุดเช็ค) บริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนเพื่อธุรกิจ) บริการ SCB Outward Remittance 
(บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) และ/หรือ บริการอื่นใดตามที่ธนาคารจะก าหนด และ/หรือเปิดให้บริการเพิ่มเติมใน 
ภายหน้า 
 1.6 “ผูข้อใช้บริกำร”  
  1.6.1 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบรายเดยีว หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารตามค าขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บั
มอบอ านาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
  1.6.2 ในกรณีขอใช้บรกิารแบบกลุ่มบรษิัท หมายความถึง ผู้ขอใช้บรกิารหลกั และ/หรอื ผู้ขอใช้บรกิารร่วมตาม  
ค าขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
 1.7 “ผู้ใช้งำน” หมายความถงึ บุคคลทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหเ้ป็นผูด้ าเนินการเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร และ/
หรอื การท ารายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื กระท าการใด ๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร รวมทัง้ที่
จะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า  
 1.8 “รหสัประจ ำตวั” หมายความถงึ รหสัประจ าตวัผูข้อใชบ้รกิาร (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหสัประจ าตวั
ผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และ/หรอื รหสัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์การท ารายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื การใช้งานอุปกรณ์เพื่อการท ารายการ ไม่ว่าจะเป็นรหสัที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนดหรอืรหสัที่ผู้ขอใช้บรกิารหรือ
ผูใ้ชง้านเป็นผูก้ าหนดหรอืท าการเปลีย่นแปลงหรอืรหสัทีส่รา้งขึน้จากอุปกรณ์เพื่อการท ารายการกต็าม (แลว้แต่กรณี) 
 1.9 “ระบบอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์สื่ออเิล็กทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ/
หรอื โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต์ (Application Program) ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารโดยตรงหรอืเชื่อมโยง
กบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารผ่านโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตซึง่ธนาคารก าหนดหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหผู้ข้อใช้บรกิารสามารถใชใ้น
การเขา้ท า หรอืเขา้ยนืยนัรายการการใชบ้รกิาร หรอืเขา้ถงึหรอืเขา้ใชบ้รกิารของธนาคาร หรอืเพื่อรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ใด ๆ ตามสญัญาการใชบ้รกิารกบัธนาคารได้ ทัง้นี้ ให้รวมถงึขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ เนื้อหา สื่อผสม โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์ทัง้หมดทีป่รากฏหรอืจดัใหม้ขีึน้บนระบบดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
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 1.10   “รำยกำรกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ รายการการโอนเงนิ การช าระเงนิ การขอใชส้นิเชื่อ การท าธุรกรรม การรบั/
สง่ขอ้ความหรอืขอ้มลู การเรยีกดขูอ้มลูและรายงาน การยนืยนัรายการ หรอืการกระท าใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคารทีไ่ด้
ด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยการใชร้หสัประจ าตวั ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 1.11   “วนัท ำกำร” หมายความถงึ วนัและเวลาท าการปกตขิองส านกังานใหญ่ของธนาคาร 
 1.12 “สญัญำกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ ขอ้ตกลงที่ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคารในการใชบ้รกิารของธนาคาร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค าขอใชบ้รกิาร ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร รวมทัง้บรรดาเอกสารหรอืขอ้มลูหรอืรายละเอยีดใดๆ เกีย่วกบั
การใชบ้รกิารของธนาคารระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบยีบ คู่มอื เอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิารหรอื
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด (ถา้ม)ี ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิาร 
 1.13 “เหตุสุดวิสยั” หมายความถงึ เหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิาร
ตามสัญญาการใช้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือ
ระบบสื่อสารขดัขอ้งเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอื
ขอ้มูลที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการทีธ่นาคารไม่ดูแลรกัษาระบบอเิลก็ทรอนิกส์
อย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน 
 1.14 “อตัรำสูงสุด”  
 1.14.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ ส าหรบัเงินให้สนิเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป หรอืประเภทลูกคา้สนิเชื่อเกษตรกร (แลว้แต่ว่าสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร
เป็นเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลกูคา้ประเภทใด) ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคาร
จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.14.2 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อสกุล
เงนิต่างประเทศ ตามที่ธนาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัทีก่ ากบัดูแลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มปีระกาศอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.14.3 ในกรณีอา้งองิอตัราสงูสุดเพื่อการคดิดอกเบีย้ส าหรบักรณีอื่นทีไ่ม่ใช่การคดิดอกเบีย้หนี้สนิเชื่อ หมายความ
ถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกค้าสนิเชื่อทัว่ไป ทีธ่นาคารประกาศเรยีก
เก็บจากลูกค้าสนิเชื่อของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้ใช้อตัราที่สูงสุดที่
ธนาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15 “อตัรำสูงสุดผิดเง่ือนไข”  
 1.15.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ หรอืผดิเงื่อนไข หรอืเกนิ
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ีส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลกูคา้สนิเชื่อทัว่ไปหรอืประเภทลูกคา้สนิเชื่อเกษตรกร (แลว้แต่
ว่าสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคารเป็นเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบัลูกคา้ประเภทใด) ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ  ซึง่
ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15.2 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลต่างประเทศ หมายความถงึ อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัเงนิให้
สนิเชื่อสกุลเงนิต่างประเทศ ตามที่ธนาคาร หรือหน่วยงานของรฐัที่ก ากบัดูแลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มี
ประกาศอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.15.3 ในกรณีอ้างองิอตัราสูงสุดผดิเงื่อนไขเพื่อการคดิดอกเบี้ยส าหรบักรณีอื่นที่ไม่ใช่การคดิดอกเบี้ยหนี้สนิเชื่อ 
หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป  ที่
ธนาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลกูคา้สนิเชื่อของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวหลายอตัรา กใ็ห้
ใช้อตัราทีสู่งสุดทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึ่งต่อไปอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็น
คราวๆ ไป 
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 1.16 “อปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร” หมายความถงึ อุปกรณ์ส าหรบัผูข้อใชบ้รกิารใชป้ระกอบหรอืใชร้่วมในการท ารายการ
การใช้บรกิารตามที่ธนาคารเหน็ชอบ เช่น เครื่องสร้างและแปลรหสั (Token) หรอืบตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรอือุปกรณ์ 
อื่นใดทีท่ าหน้าทีใ่นลกัษณะท านองเดยีวกนั 
 
2. กำรใช้บริกำรและผลผกูพนัผูข้อใช้บริกำร 
 2.1 ในการใชบ้รกิารของธนาคาร  และ/หรอื  ท ารายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ผูข้อใชบ้รกิาร
จะต้องจดัท า และ/หรอื จดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามทีก่ฎหมายหรอืตามทีธ่นาคารก าหนด (หากม)ี ทัง้นี้ 
ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด นอกจากนี้  ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะก าหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ 
ใหแ้ก่ธนาคารเพิม่เตมิตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควรดว้ย 
 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องก าหนดผู้ใช้งาน อ านาจหน้าที่ และ/หรือ รหสัประจ าตัวของผู้ใช้งานแต่ละราย ตาม วิธีการและ
เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด และกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบตัิตามวธิกีารและ
เงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด  
 2.3 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูใ้ชง้านแต่ละรายมอี านาจกระท าการแทนและในนามผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ผกูพนัตามการด าเนินการใดๆ ของผูใ้ชง้านนัน้  
 2.4 หากมกีารใส่รหสัประจ าตวัไม่ถูกต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมสีิทธทิี่จะระงบัการให้บริการ
ส าหรบัรหสัประจ าตวันัน้ไดท้นัทโีดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 2.5 รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ทีท่ าขึน้ ใหถ้อืว่ามผีลใชบ้งัคบัโดยถูกตอ้ง สมบรูณ์ ผกูพนั
ผูข้อใชบ้รกิาร และเป็นการด าเนินการโดยชอบและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และถอืเป็นหลกัฐานแห่งธุ รกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
สามารถใช้เป็นต้นฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐานหรอืใช้เป็นพยานหลกัฐานในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใต้บงัคบั
แห่งกฎหมายได ้โดยที ่ 
  2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยงัผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อ านาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้
บรกิาร หรอื ตวัแทน หรอืผู้ใช้งาน รวมทัง้ไม่ต้องตรวจสอบขอ้มูล ชื่อบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื รายละเอยีดใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
รายการการใชบ้รกิารในครัง้นัน้ๆ ว่าถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม่ และ  
  2.5.2 ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืตวัแทน หรอืผูใ้ชง้าน ไม่ต้องท า และ/หรอื ลงนามในเอกสารอื่นใดอกี เวน้แต่ธนาคารจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 
 2.6 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรอืขอ้มลูอื่นใด เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และไม่ผกูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยนืยนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยผูม้อี านาจของธนาคาร 
 2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามค าขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่า
ธนาคารได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีที่เป็นการขอใช้สนิเชื่อ ถือว่า
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสนิเชื่อจากธนาคารโดยถูกตอ้งครบถว้นและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 2.8 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอร์ หรอืไมโครฟิลม์ หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
หรอื สือ่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทใดๆ ทีธ่นาคารไดบ้นัทกึเป็นหลกัฐาน หรอืหนงัสอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีไ่ด้จดัท า
ขึน้ตามสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืทีเ่กีย่วเน่ืองหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรอืหลกัฐานแห่งหนี้ใดๆ 
ทีธ่นาคารจะได้จดัท าขึน้เพื่อการดงักล่าว ไม่ว่าในครัง้ใด คราวใด และไม่ว่าทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้หรอืทีจ่ะได้ท าขึน้ในภายหน้ากต็าม 
มคีวามถูกตอ้งและมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย โดยยอมรบัใหใ้ชเ้ป็น
ตน้ฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน หรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได้ 
 2.9 ในกรณีทีธ่นาคารไม่ไดร้บัเงนิหรอืไม่สามารถหกับญัชไีดโ้ดยครบถว้นตามจ านวนทีผู่ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร รวมกบั
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายทีผู่ข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ต้องช าระใหแ้ก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน 
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และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ตามเงื่อนไขการใหบ้รกิารของธนาคาร ธนาคารตวัแทน และ/หรอื ธนาคารผูร้บัเงนิ ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืระงบัการใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ได ้ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
3. กำรตรวจสอบผลกำรท ำรำยกำรและหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรกำรใช้บริกำร 
 เมื่อผู้ขอใชบ้รกิารท ารายการการใชบ้รกิารครบถ้วนตามขัน้ตอนและวธิกีารที่ธนาคารก าหนดแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะสามารถ
ทราบผลการท ารายการไดท้นัท ีหรอืตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัแต่ละบรกิาร (แลว้แต่กรณี) และสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงั บนัทกึ (Download) และ/หรอื สัง่พมิพ์ (Print Out) ผลและหลกัฐานการท ารายการการใช้บรกิารดงักล่าวได้ 
ด้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ใช้ในการท ารายการนัน้ๆ หรอืผ่านช่องทางหรอืวธิกีารอื่น ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่
ธนาคารก าหนด 
 
4. กำรเกบ็รกัษำรหสัประจ ำตวัและอปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 4.1 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัประจ าตวัไวเ้ป็นความลบัและในทีป่ลอดภยั  โดยตอ้งไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระท าการ
ใด อนัอาจท าใหบุ้คคลอื่นใดทราบรหสัประจ าตวั และตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารหสัประจ าตวัจะถูกใชเ้พื่อ
การเขา้ถงึระบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูข้อใชบ้รกิาร ตวัแทน หรอืผูใ้ชง้านเท่านัน้ 
 4.2 กรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์เพื่อการท ารายการเป็นของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องดูแลและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อการท ารายการตลอดระยะเวลาการใชง้าน  ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื  เมื่อการใช้
บรกิารของผู้ขอใช้บรกิารสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคนืใหแ้ก่ธนาคารในสภาพด ีหรอืชดใช้ราคาในกรณี
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการสญูหายหรอืเสยีหายจนใชก้ารไม่ได ้ตามจ านวนเงนิทีธ่นาคารก าหนด (แลว้แต่กรณี)  
 4.3 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไวเ้ป็นอย่างดใีนทีป่ลอดภยั และตอ้งใชต้ามขัน้ตอนและวธิกีาร
ทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องไม่น าอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไปใชง้านเพื่อการอื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิาร
ของธนาคาร รวมทัง้ไม่มสีทิธอินุญาตใหบุ้คคลอื่นใชง้าน และไม่มสีทิธกิระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหม้กีารน าอุปกรณ์เพื่อการท า
รายการไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืตกอยู่ภายใตก้ารครอบครองของบุคคลอื่น  
 4.4 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งต้น รวมถงึขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตัิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีธ่นาคารก าหนดอย่างเคร่งครดั รวมทัง้จะต้องด าเนินการใหบุ้คคลใดๆ ทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของผูข้อใชบ้รกิาร
ในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวโดยเคร่งครดัดว้ย หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทัง้ปวง  
 
5. กำรอำยดัหรอืระงบักำรใช้รหสัประจ ำตวัและ/หรอือปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 5.1 ในกรณีทีร่หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการช ารุด  สญูหาย หรอืถูกโจรกรรม ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้
ให้หน่วยงานของธนาคาร  ซึ่งท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการให้บริการของธนาคารในประเภทนัน้ ๆ ทราบทนัท ีเพื่อขอระงบั
รายการการใชบ้รกิารเฉพาะรายการทีธ่นาคารยงัไม่ไดก้ระท าการใดๆ ตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ขออายดั หรอื
ระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว รวมทัง้ตอ้งท าหนงัสอืยนืยนัใหแ้ก่ธนาคารตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการระงบัรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื อายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื 
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวโดยเรว็ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้และไดร้บัหนงัสอืยนืยนัจากผูข้อใช้บรกิารดงักล่าว  
 5.2 ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าการใดๆ ที่ธนาคารได้ด าเนินการไปตามรายการการใช้บริการก่อนที่ธนาคารจะได้ระงบั
รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื บรรดาการใดๆ เกี่ยวกบัการใช้บรกิารของธนาคารที่ได้กระท าโดยใช้รหสัประจ าตวั  และ/หรือ 
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการก่อนทีธ่นาคารจะไดอ้ายดั หรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว มี
ผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การใด ๆ ดงักล่าวทุกประการ 
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 5.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอระงบัรายการการใชบ้รกิาร 
และ/หรอื ขออายดัหรอืระงบั รหสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ รวมถงึค่าเสยีหายใดๆ อนัเกีย่วเนื่องจากการที่
ธนาคารไดด้ าเนินการดงักล่าวทัง้สิน้ทุกประการ 
 
6. กำรเปล่ียนแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลิกรำยกำรกำรใช้บริกำรท่ีได้ส่งให้แก่ธนำคำรแล้ว 
 เมื่อผู้ขอใช้บรกิารได้จดัส่งรายการการใช้บรกิารใหแ้ก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืระงบัหรอื
ยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนัน้ได ้เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นรายการการใชบ้รกิารทีเ่ป็นการท าค าสัง่ไวล่้วงหน้า ผูข้อใช้บรกิารอาจท า
การเปลีย่นแปลง หรอืระงบัหรอืยกเลกิรายการการใชบ้รกิารนัน้ก่อนวนัทีธ่นาคารจะไดก้ระท าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามรายการการใชบ้รกิารนัน้ได ้ทัง้นี้ ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัรายการการใชบ้รกิารแต่ละประเภท
นัน้ๆ 
 
7. กำรด ำเนินกำรในกรณีพบข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร 
 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบว่ามขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการใหบ้รกิารเกดิขึน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของธนาคารที่
ร ับผิดชอบบริการนัน้ๆ ทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวนัและเวลาที่ท ารา ยการ สถานที่ตัง้ของเครื่อง
เทอรม์นิอล เลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บญัชสีนิเชื่อ (ถา้ม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารและของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทของรายการ จ านวน
เงนิทีโ่อนเขา้หรอืออก จ านวน/มูลค่าทีเ่ขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้ขอ้มูลอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการท ารายการการใ ชบ้รกิารที่มี
ข้อผิดพลาดดงักล่าวตามที่ธนาคารก าหนด  โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมอืกนัด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
สอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด  และร่วมมือกนัแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวโดยเร็ว  โดยธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการ
ดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามวธิกีารและช่องทางทีธ่นาคารก าหนด เช่น โทรศพัท ์ไปรษณีย ์หรอือเีมล  
 
8. กำรขอใช้บริกำรในกรณีกำรส่ือสำรหรอืระบบอิเลก็ทรอนิกสข์ดัข้อง 
 ในกรณีทีม่คีวามขดัขอ้งเกีย่วกบัการสือ่สารหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิาร หรอืท ารายการ โดยการตดิต่อกบัธนาคารผ่านทาง
ช่องทางหรอืวธิกีารอื่นใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควรภายใต้แผนการด าเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของ
ธนาคารส าหรบับรกิารนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการใชบ้รกิาร และ/หรอื การท ารายการ ผ่านทางช่องทางหรอืวธิกีารอื่นใด
ดงักล่าวนัน้ เป็นการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย  
 
9. กำรใช้บริกำรอ่ืน ๆ นอกจำกท่ีระบุในค ำขอใช้บริกำร 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดม้กีารส่งรายการการใช้บรกิารใหธ้นาคารด าเนินการเพื่อใหบ้รกิาร ส าหรบั
บรกิารหนึ่งบรกิารใด และ/หรอื บรกิารเสรมิใด ๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มขีึน้ แต่ไม่ใช่บรกิารที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริ การ ผู้ขอใช้
บรกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธดิ าเนินการตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด้ ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร และในกรณีที่
ธนาคารได้ด าเนินการตามรายการใชบ้รกิารดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัตามรายการการใช้บรกิารดงักล่าว เงื่อนไขของ
สญัญาการใชบ้รกิาร และเงื่อนไขการใชบ้รกิารนัน้ๆ รวมทัง้ตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ส าหรบัการใชบ้รกิารตามรายการการใชบ้รกิารนัน้ๆ ตามทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
 
10. สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
 10.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะไม่ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญา
การใช้บรกิารเท่านัน้ ทัง้นี้ ธนาคารจะไม่รบัผดิชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรอืความเหมาะสมของขอ้มูล ขอ้ความ ภาพ 
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ซอฟท์แวร์ สื่อมลัติมเีดยีและเนื้อหาอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส ์แต่ให้เป็นความรบัผดิชอบของ  
ผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ และความเหมาะสมดงักล่าวเอง 
 10.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขอ้มลูทีอ่ยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัความคุม้ครองโดย
กฎหมายลขิสทิธิ ์และ/หรอื กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาใดๆ ทัง้น้ี ธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก (แลว้แต่กรณี) ยงั
คงไวซ้ึง่สทิธคิวามเป็นเจา้ของ สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทัง้หลายทัง้ปวงในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  อน่ึง การทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัสทิธใินการใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์มไิดถ้อืเป็นการโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธใิดๆ ในระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร และในกรณีมกีารกระท าใดๆ กบัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืมกีารอา้งองิ หรอืใชข้อ้มูลจากระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมไิด้รบัอนุญาตหรอืมชิอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอใช้บรกิารตกลงรบัผดิชอบต่อธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
(แลว้แต่กรณี) 
 
11. หน้ำท่ีในกำรช ำระเงินหรอืคืนเงินของผูข้อใช้บริกำร  
 11.1 กรณีที่การใช้บรกิารมผีลให้ต้องหกัเงนิ หรอืโอนเงนิ หรอืด าเนินการอย่างใดๆ กบับญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิาร  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารด าเนินการดงักล่าวกบับญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีตามที่
ตกลงกนัระหว่างธนาคารกบัผูข้อใชบ้รกิาร และตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 11.2 ในกรณีทีม่กีารน าฝากหรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม  หรอื  
กรณีทีม่กีารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก หรอืบตัรเครดติ หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ของลูกคา้ของธนาคารไปยงับญัชเีงนิฝากของ 
ผูข้อใชบ้รกิารโดยทุจรติ ฉ้อฉล หรอืดว้ยเหตุอื่นใด อนัควรสงสยัว่ามมีลูอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอื โดยทีลู่กคา้ของธนาคาร
ดงักล่าวมไิดม้สีว่นรูเ้หน็ ยนิยอม หรอืมขีอ้ตกลงหรอืภาระผกูพนัใดๆ ทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงคนื
เงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าว โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากของ  
ผูข้อใชบ้รกิารคนืไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 11.3 ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บรกิาร ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกนัภยั รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 
หรอืเงนิจ านวนใด ๆ อนัเกี่ยวกบับรกิารของธนาคารภายใต้สญัญาการใช้บรกิารให้แก่ธนาคารตามอตัราและเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให้ 
ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า (แลว้แต่กรณี)  
  ทัง้น้ี ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระเงนิตามวรรคหน่ึงขา้งตน้ รวมทัง้ตน้เงนิ ค่าใชจ้่าย ค่าเสยีหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหธ้นาคารหกัจ านวนเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝาก
ทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีหรอืช าระตามวธิกีารและเงื่อนไขอื่นใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
 11.4 ในกรณีทีธ่นาคารไม่ไดร้บัช าระเงนิ ไม่ไดร้บัการชดใชเ้งนิ หรอืคนืค่าเงนิทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเข้าท า
รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื เงนิจ านวนใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิาร  ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใดตอ้งช าระหรอืคนืใหแ้ก่ธนาคารอนั
เนื่องมาจากการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิดงักล่าวจาก
บญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืเรยีกคนืจากธนาคาร และ/หรอื น าไปลงจ่ายใน
บญัชเีดนิสะพดัโดยถอืเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัชโีดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีดอกเบีย้ทบต้นของเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญากู้เบกิเงนิเกนิบญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าว ตามจ านวนเงนิที่ต้องช าระหรอืคนื ตาม
ขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด เพื่อช าระหนี้ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี  
  ในกรณีทีเ่งนิในบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มใีหห้กั หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัช าระหนี้ไดค้รบถว้น 
และ/หรอื ธนาคารไม่สามารถน าไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดั ผู้ขอใช้บรกิารตกลงช าระเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัททีี่
ธนาคารไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูข้อใชบ้รกิาร พรอ้มดอกเบีย้ของจ านวนเงนิทีไ่ม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบถ้วนดงักล่าว ใน
อตัราสงูสุดผดิเงื่อนไข ทัง้นี้ นับตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระเงนิเป็นต้นไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะช าระเงนิจ านวนดงักล่าว ใหแ้ก่
ธนาคารจนเสรจ็สิน้ครบถว้น 
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 11.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า ในกรณีทีธ่นาคารไดด้ าเนินการไปตามค าขอใชบ้รกิาร และ/หรอืรายการการใชบ้รกิาร 
ของผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัช าระไวแ้ลว้ไม่ว่า
ดว้ยประการใด ๆ ทัง้สิน้ 
 11.6 การช าระเงนิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาการใชบ้รกิาร จะต้องปราศจากภาระผูกพนั ขอ้โต้แยง้ ขอ้จ ากดั หรอืเงื่อนไข
ใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธหิกักลบลบหนี้    
 11.7 การช าระ หรอืการโอนเงนิใดๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืผ่านช่องทางอื่นของธนาคารภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใดๆ ของธนาคารทีม่กีบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัไม่ว่าของประเทศไทยหรอื
ของประเทศอื่น เช่น  ให้ธนาคารมสีทิธหิกัเงนิตามอตัราภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงดงักล่าว 
ก่อนช าระหรอืโอนเงนินัน้ใหแ้ก่หรอืตามค าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเพิม่เงนิเพื่อชดเชยการหกัเงนิดงักล่าว  
  นอกจากนี้ ตราบเท่าทีธ่นาคารมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใด ๆ ของธนาคารทีม่ี
กบัองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคแรก ธนาคารมสีทิธ ิตรวจสอบและเกบ็ขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ใหแ้ก่องคก์รหรอืหน่วยงานดงักล่าว 
 
12. ค ำรบัรองของผูข้อใช้บริกำร 
 ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองต่อธนาคาร ดงัต่อไปนี้ (โดยถอืเป็นการรบัรองอย่างต่อเน่ือง และใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หค้ ารับรอง
เหล่าน้ีทุกครัง้ทีม่กีารเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร) 
 12.1 ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามสามารถตามกฎหมายและมอี านาจในการเขา้ท าและปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.2 การทีผู่ข้อใชบ้รกิารเขา้ท าและปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใต้สญัญาการใชบ้รกิาร ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขดัแยง้กบักฎหมาย
ใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัผูข้อใชบ้รกิาร เอกสารจดัตัง้ของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืขอ้จ ากดัตามสญัญาใด ๆ ซึง่ผกูพนัหรอืมผีลกระทบต่อผูข้อใช้
บรกิาร 
 12.3 ผู้ขอใช้บรกิารได้รบัอนุญาตและความยนิยอมทีจ่ าเป็นทัง้ปวงส าหรบัการเขา้ท าและปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
 12.4 ไม่มเีหตุผดินัดตามสญัญาการใชบ้รกิารซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอืด าเนินอยู่ และไม่มเีหตุผดินดัดงักล่าวซึง่อาจเกดิขึน้จากการ
ทีผู่ข้อใชบ้รกิารอาจท าหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.5 ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารของธนาคารตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดของแต่ละบรกิารทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้  
 12.6 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้  
ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าทุกประการ  
 
13. เหตผิุดนัด 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูผ้ดินดัผดิเงื่อนไข คอื 
 13.1 เมื่อผู้ขอใชบ้รกิารไม่ช าระต้นเงนิ ดอกเบี้ย ตามจ านวน และ/หรอื ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสญัญาการใชบ้รกิาร 
หรอืเอกสารสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาการใชบ้รกิาร 
 13.2 เมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้เกดิขึน้ และธนาคารไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอื
เป็นสาระส าคญั และเป็นกรณีผดินดัผดิเงื่อนไขตามสญัญาการใชบ้รกิาร ซึง่ธนาคารไดส้ง่หนงัสอืแจง้ให้ผูข้อใชบ้รกิารทราบถงึกรณี
ผดินดัผดิเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
  13.2.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดและ
กฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ทีธ่นาคารก าหนด 
  13.2.2 เมื่อผู้ขอใช้บรกิารไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัิผดิขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาการใช้บรกิ าร 
ไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใดกต็าม 
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  13.2.3 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร หรอืจ านวนเงนิใด ๆ ทีถ่งึก าหนดช าระภายใต้สญัญาการใชบ้รกิารหรอืเงนิจ านวนใดกต็าม  ซึง่จะ
สง่ผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณ์ของบรกิารหนึ่งบรกิารใดภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร  
  13.2.4 เมื่อปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารที่ผู้ขอใช้บรกิารมอบให้แก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็ หรอืเป็นเอกสารปลอม  
หรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย  
  13.2.5 เมื่อผู้ขอใช้บริการผิดนัดไม่ช าระหน้ีสินอื่นใดที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือ 
มเีหตุการณ์อื่นใดทีธ่นาคารเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการด าเนินการหรอืสถานะการเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร  
  13.2.6 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั ถูกพทิกัษ์ทรพัย์ ถูกเจา้พนกังานยดึหรอือายดัทรพัย ์มกีารรอ้ง
ขอให้ฟ้ืนฟูกจิการ กระท าการใดอนัอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ถูกร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิการ หรอืยื่น 
ค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของตนเอง หรอืกระท าการประนอมหนี้  
  13.2.7 เมื่อสนิคา้ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารเกดิความเสยีหาย บุบสลาย สญูหาย หรอืเสือ่มราคา ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น  
  13.2.8 เมื่อผู้ค ้าประกนั และ/หรอื ผู้จ านองทรพัย์สนิเป็นประกนัการช าระหนี้ทีผู่้ขอใชบ้รกิารมอียู่กบัธนาคารตาม
สญัญาการใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ไดย้กเลกิการค ้าประกนั และ/หรอื การจ านองดงักล่าว หรือไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืความยนิยอมในการ
ทีธ่นาคารไดผ้่อนเวลา ผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  13.2.9 ผู้ขอใช้บริการกระท าหรือยินยอมให้มีการกระท าการใดอันเป็นเหตุให้บุคคลใด ใช้บริการหรือใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมดิ ดูหมิน่ หมิน่ประมาท ข่มขู่  ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 
ขอ้ผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความลบั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของหน่วยงานทีม่อี านาจ
ก ากบัดแูลการด าเนินการเกีย่วกบับรกิารของธนาคาร และ/หรอื การด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ธนาคาร 
  13.2.10 ผู้ขอใช้บริการกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มีการปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ  
โปรแกรมรบกวนอื่นๆ เขา้สูร่ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกระท าการใด ๆ ทีร่บกวนหรอืท าใหบุ้คคลอื่นไม่สามารถใชบ้รกิารของธนาคาร
หรือไม่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
  13.2.11 ค ารบัรองใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้ริการไดใ้หห้รอืถอืว่าไดใ้หไ้วไ้ม่ถูกตอ้งหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิในสาระส าคญั ณ เวลาที่
ค ารบัรองดงักล่าวไดถู้กใหไ้ว ้
 
14. กำรระงบักำรให้บริกำรชัว่ครำว กำรยกเลิกกำรให้บริกำร และกำรบอกเลิกสญัญำกำรใช้บริกำร 
 14.1 ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธใิชบ้รกิารของธนาคารโดยจ ากดัตามวนัและเวลาทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้ และมสีทิธใิชบ้รกิารได้
ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใช้บริการ และ/หรือ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆ ที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ และ/หรอื ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธกิ าหนดขอ้ปฏบิัตบิงัคบัแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิารส าหรบัการใชบ้รกิารในแต่ละบรกิาร และ/หรอื แต่ละครัง้เป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ 
 14.2 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดทีจ่ะปฏเิสธไม่ใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ส าหรบั
การขอใชบ้รกิารในครัง้หนึ่งครัง้ใดได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า  
 14.3 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดทีจ่ะระงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวเพื่อการปรบัปรุงหรอืพฒันาบรกิารหรอืระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืดว้ยเหตุอื่นใดทีธ่นาคารเหน็สมควร ตามระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด หรอืเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอื เวลา และ/
หรอื รายละเอยีดในการใหบ้รกิาร และ/หรอื ประเภทบรกิาร หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารของธนาคารบรกิารหนึ่งบรกิารใด หรอืทัง้หมด 
หรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีหนึ่งกรณีใด
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ต่อไปนี้ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารไดท้นัท ีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ 
ผูข้อใชบ้รกิาร  
  14.3.1 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  14.3.2 ธนาคารเหน็ว่ากจิการหรอืการด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
  14.3.3 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ามพีฤตกิารณ์น่าเชื่อว่ามกีารใชบ้รกิาร หรอืมกีารท ารายการการใชบ้รกิาร ทีอ่าจผดิ
กฎหมาย หรอืผดิกฎเกณฑข์อ้บงัคบัใดทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ หรอืโดยทุจรติหรอืโดยมชิอบไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็น
การกระท าของบุคคลใดกต็าม 
  14.3.4 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนัน้ มคีวามเกีย่วพนักบับุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา 
นิตบิุคคล คณะบุคคล องคก์ร ประเทศ หรอืหน่วยงานใดๆ) ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระท าอนัเป็นการก่อการร้าย หรอืทีถู่ก
ลงโทษ (sanction) หรอืเกีย่วพนักบับุคคลทีถู่กลงโทษโดยองคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรอืโดยหน่วยงานใด
ทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
  14.3.5 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนัน้อาจเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิทีไ่ดม้าจาก หรอืน าไปใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกจิกรรมทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการฟอกเงนิ หรอืตามกฎหมายอื่น 
  14.3.6 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือค าสัง่ของศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ร ัฐ หรือ
หน่วยงานทางการ  
  14.3.7 ความจ าเป็นอื่นใดซึง่ธนาคารเหน็ว่าไม่อาจแจง้ล่วงหน้าได ้ 
  ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะรายงานรายละเอยีดของรายการการใชบ้รกิารนัน้ต่อศาล พนักงานสอบสวน 
เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐั  
  อน่ึง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลใดๆ ในการด าเนินการ
ของธนาคารดงักล่าวในขอ้ 14.3 นี้ แต่ประการใดทัง้สิน้  
 14.4 กรณีผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารไม่ว่าบรกิารหนึ่งบรกิารใดหรอืทุกบรกิารกต็าม หรอืบอกเลกิสญัญา 
การใชบ้รกิาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 14.5 การระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืการใชบ้รกิาร ไม่ท าใหส้ทิธแิละหน้าทีท่ ัง้หลายตามสญัญา
การใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารทีม่ผีลบงัคบัแลว้นัน้สิน้สดุลง  โดยยงัคงมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารอย่างสมบูรณ์
ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีารด าเนินการตามสญัญาการใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวจนครบถว้น และธนาคารมสีทิธเิรยีก
เกบ็เงนิที่เกดิขึน้จากหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้เงนิจ านวนใด ๆ  อนัเกี่ยวกบัการใช้บรกิารตาม
สญัญาการใชบ้รกิารไดจ้นครบถว้น โดยใหน้ าขอ้ 11. ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART PLUS มาใชบ้งัคบั 
 
15. ควำมรบัผิดและข้อยกเว้นควำมรบัผิดของผูข้อใช้บริกำร 
 15.1 นอกจากค่าเสยีหาย และเงนิจ านวนใด ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดว้ย  
  15.1.1 ค่าเสยีหายทีเ่กีย่วเนื่องหรอืทีเ่ป็นผลสบืเนื่องมาจากการทีธ่นาคารไดใ้หบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิารตามสัญญา 
การใชบ้รกิาร 
  15.1.2 หากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารหรอืด าเนินการ
ใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารตอ้งรบัผดิชอบต่อบุคคล
อื่นเพยีงใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่น ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย  
  15.1.3 ค่าใชจ้่ายใด ๆ เกีย่วเนื่องกบัการด าเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิกบัธนาคารในการบงัคบัช าระหนี้  
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 15.2 ในการใชบ้รกิารโอนเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิชอบในกรณีมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จาก
เหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  15.2.1 เกดิรายการการใชบ้รกิารขึน้ก่อนทีธ่นาคารจะไดส้่งมอบรหสัประจ าตวั และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.2 เกดิรายการการใชบ้รกิารโดยมชิอบและมใิช่ความผดิของผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.3 ธนาคารไม่ปฏบิตัติามค าขอ หรอืค าสัง่ระงบัรายการการใชบ้รกิาร หรอือายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั 
และ/หรอือุปกรณ์เพื่อการท ารายการของผูข้อใชบ้รกิาร ทีธ่นาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารโดยถูกตอ้งตามสญัญาการใชบ้รกิารแลว้ 
และเกดิรายการการใชบ้รกิารขึน้ 
 
16. ข้อยกเว้นควำมรบัผิดของธนำคำร 
 16.1 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าใน
ประการใดอนัเนื่องมาจากการทีธ่นาคารไดร้ะงบัหรอืปฏเิสธการใหบ้รกิาร หรอืไดใ้หบ้รกิารหรอืด าเนินการไปตามรายการการใช้
บรกิารหรอืสญัญาการใชบ้รกิารหรอืขอ้มูลทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่กดิจากความจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
 16.2 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิและบุคคลใดๆ ในความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายทีเ่กีย่วเนื่อง   
ความเสยีหายพิเศษหรือความเสยีหายโดยพฤติการณ์พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสยีหรือความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  
การสญูเสยี ผลก าไร รายได ้ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกจิ หรอืผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบั เป็นต้น ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใดๆ  
กต็าม ทัง้นี้ แมว้่าธนาคารจะทราบถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าวแลว้กต็าม 
 16.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความผดิพลาด ความล่าชา้หรอืปญัหาทางเทคนิคหรอืปญัหาอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ขอ้มลูทีจ่ดัใหม้ขีึน้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ซึง่รวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเบือ้งต้นทีธ่นาคารอาจเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบั
ผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ปรากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ หรอืในความถูกตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในเหตุอื่นใด
ทีม่ผีลท าใหธ้นาคารไม่ไดร้บัการสือ่สารทีผู่ข้อใชบ้รกิารสง่มายงัธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไดร้บัการสือ่สารดงักล่าวของ
ผูข้อใชบ้รกิารล่าชา้ โดยไม่ค านึงว่าผูข้อใชบ้รกิารจะไดม้กีารสง่การสือ่สารดงักล่าวมายงัธนาคารภายในเวลาทีเ่หมาะสมหรอืไม่ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวธนาคารอาจให้บรกิารหรอืไม่ให้บรกิาร  หรอื  เขา้ท าหรอืไม่เขา้ท ารายการการใช้บรกิาร หรอื
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์บัผูข้อใชบ้รกิารกไ็ด ้แลว้แต่ธนาคารจะเหน็สมควร 
 16.4 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ต่อผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีทีเ่กดิอุปสรรคหรอืความขดัขอ้ง
ในการใชบ้รกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ท ารายการ หรอืมขีอ้มลูผดิพลาด เนื่องจากเกดิเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ คอื 
  16.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารมเีงนิในบญัชไีม่พอ หรอืถูกระงบัการใชว้งเงนิสนิเชื่อกบัธนาคาร 
  16.4.2 การโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนินัน้ จะเป็นผลใหย้อดหนี้ในบญัชเีกนิกว่าวงเงนิสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารตกลง
กบัธนาคาร (ถา้ม)ี 
  16.4.3 อยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย  
  16.4.4 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ 
ใหบ้รกิาร อยู่แลว้ก่อนหรอืในขณะทีท่ ารายการโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนิ และ/หรอื ใชบ้รกิารนัน้ 
  16.4.5 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ค าสัง่ของศาล หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ
เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บรกิารหรือการให้บรกิารหรอืการเขา้ท ารายการหรอืปฏบิตัิตามสญัญาการใช้
บรกิาร 
  16.4.6 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  16.4.7 มเีหตุสดุวสิยั  
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 16.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าในการให้บริการของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมกีารด าเนินการบางส่วนหรอื
ทัง้หมดผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรอื ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บรกิารรายอื่น และตกลงว่าธนาคารไม่ต้อง
รบัผดิชอบในความล่าชา้ ความบกพร่อง ความขดัขอ้ง การถูกรบกวน การไม่สามารถท างานไดอ้ย่างปกต ิการถูกขดัขวาง การเขา้สู่
ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การถูกโจรกรรม เปลีย่นแปลง แกไ้ข ความไม่สมบรูณ์ ความไม่ถูกตอ้งซึง่เกดิจากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เครอืขา่ย ฮารด์แวร ์และ/หรอื ซอฟทแ์วรไ์ม่ว่าของธนาคารหรอืของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นดงักล่าวกต็าม 
 
17. กำรหกักลบลบหน้ี 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธนิ าหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิใด ๆ ทีธ่นาคารตอ้งหรอืจะตอ้งช าระใหแ้ก่ผูข้อใช้
บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นหนี้หรอืเงนิทีถ่งึก าหนดช าระแลว้หรอืจะถงึก าหนดช าระในภายหน้ากด็ ีและไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มวีตัถุประสงคแ์หง่
หนี้ประเภทเดยีวกนัหรอืต่างประเภทกนักด็ ีมาหกักลบลบหนี้กบัหนี้และจ านวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่า
จะเป็นหนี้หรอืเงนิที่ครบก าหนดช าระแล้วหรือจะครบก าหนดช าระในภายหน้า  โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงนิ สถานที่ช าระเงนิหรอื
สถานทีล่งบญัชขีองหนี้ดงักล่าว ทัง้นี้ ในการหกักลบลบหนี้ดงักล่าว หากหนี้และจ านวนเงนิเหล่านัน้เป็นหนี้สกุลเงนิต่างกนั ธนาคาร
มสีทิธทิีจ่ะท าการแปลงหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิเหล่านัน้เป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นปกตขิองธนาคารได ้ ทัง้นี้  โดย 
ไม่ต้องบอกกล่าวใหผู้ข้อใช้บรกิารทราบล่วงหน้า และใหน้ าขอ้ 11.4 ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร  BIZ SMART PLUS มาใช้
บงัคบั 
 
18. กำรรบัผิดรว่มกนัและแทนกนั 
 ในกรณีที่มผีู้ขอใชบ้รกิารร่วมในการใชบ้รกิารของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ผู้ขอใช้บรกิารหลกัและผู้ขอใชบ้รกิารร่วม 
ทุกรายตกลงผกูพนัรบัผดิตามสญัญาการใชบ้รกิารร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคารและ/หรอืบุคคลใด ๆ (ถา้ม)ี อย่างลกูหนี้ร่วม 
 
19. กำรสละสิทธิ 
 ในกรณีทีธ่นาคารละเลยไม่ใช ้หรอืล่าชา้ในการใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอืการใชอ้ านาจใดๆ ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารใน
ประการหนึ่งประการใดกต็าม จะไม่กระทบสทิธขิองธนาคารทีจ่ะเรยีกรอ้งใหก้ระท าการหรอืงดกระท าการอย่างใดๆ ภายใต้สญัญา
การใช้บริการนัน้และการที่ธนาคารใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรือใช้อ านาจภายใต้สญัญาการใช้บรกิารเพียงครัง้เดียวหรอืแต่
บางสว่น ไม่เป็นการจ ากดัตดัสทิธธินาคารทีจ่ะใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอือ านาจอื่นใด 
 
20. กำรโอนสิทธิและกำรว่ำจ้ำงหรอืมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกให้บริกำร 
 20.1 สทิธใิด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ถอืเป็นการเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารจะโอน
สทิธ ิหรอืน าไปก่อสทิธใินทางหลักประกนั หรอืด าเนินการโดยประการใด ๆ ที่จะมผีลในลกัษณะท านองเช่นนัน้ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
 20.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธวิ่าจา้ง และ/หรอื มอบหมาย และ/หรอื ด าเนินการใดๆ ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
มาใหบ้รกิารสว่นหนึ่งสว่นใดตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าทีข่องธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิารไดต้ามที่
ธนาคารเหน็สมควร 
 20.3 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารโอนสทิธ ิหน้าที่และผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง้หลกัประกนัตามสญัญาการใชบ้รกิาร  
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีธ่นาคารเหน็สมควรกไ็ด ้ทัง้นี้ ไม่ว่าเวลาใด ๆ กต็าม โดยเพยีงแต่แจง้
การโอนเป็นหนังสอืใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเท่านัน้ และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ
ดงักล่าว ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและด าเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อใหก้ารโอนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 
21. สญัญำกำรใช้บริกำรไม่ใช่ข้อสญัญำเพื่อประโยชน์บุคคลภำยนอก 
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 21.1 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ใช่ขอ้สญัญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 374 และไม่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืความรบัผดิใดๆ ทีบุ่คคลภายนอกจะพงึเรยีกรอ้งจากธนาคารไดท้ัง้สิน้   
 21.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใดโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  
กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารจะเจรจาท าความตกลงกบับุคคลดงักล่าวโดยตรงแต่ผูเ้ดยีว พรอ้มทัง้จะด าเนินการเรยีกรอ้งขอเงนิคนืเอง โดยที่
ผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอื บุคคลดงักล่าวไม่มสีทิธขิอใหธ้นาคารชดใชค้่าเสยีหาย และ/หรอื คนืค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม 
และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ และ/หรอืเงนิอื่นใด (หากม)ี แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 
22. กำรบนัทึกกำรสนทนำ กำรบนัทึกและประมวลผลข้อมูลกำรใช้บริกำร 
 ผู้ขอใช้บริการรบัทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถท าการบนัทกึบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บ รกิารกบัธนาคาร และ/หรอื 
จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงการบรกิารของธนาคาร และ/หรอื เพื่อ
การใดๆ ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบรกิารและรายการการใชบ้รกิาร แต่ทัง้นี้ ธนาคารไม่มหีน้าทีต่อ้งท า 
หรอืเกบ็รกัษาบนัทกึบทสนทนา และ/หรอื ขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ความยนิยอมอย่างเพกิถอนไม่ได้ในการ
ยอมรบับนัทกึการสนทนาและขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานและยนัผู้ขอใชบ้รกิาร  และให้ธนาคารใชบ้นัทกึการสนทนาและ
ขอ้มลูดงักล่าวในกระบวนพจิารณาใดๆ หรอืตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
23. กำรรกัษำข้อมูลเป็นควำมลบัและกำรเปิดเผยข้อมูล 
 23.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรกัษาข้อมูลใดๆ ที่ได้รู้เนื่องจากการใช้บริการของธนาคารไว้เป็นความลับโดยจะ 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอนัขาด และจะไม่น าขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใช้หรอืแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอืบุคคลใดทัง้สิ้น 
รวมทัง้จะด าเนินการใหลู้กจา้ง และ/หรอื พนักงาน และ/หรอื ตวัแทน และ/หรอื บุคคลใดๆ ทีรู่ข้อ้มูลดงักล่าว ปฏบิตัติามเงื่อนไข
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ทัง้นี้ แมว้่าการใชบ้รกิารจะไดส้ิน้สดุลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 23.2 ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และยนิยอมใหธ้นาคารส่ง  โอน ใช ้และ/หรอื เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงนิ 
หน่วยงานราชการ ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และ/หรอื นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ทีธ่นาคารเป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ย ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหข์อ้มูล ให ้และ/หรอื ปรบัปรุง บรกิารหรอืผลติภณัฑ์ ใดๆ และ/หรอื 
เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ่าจจะเกดิการทุจรติ และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่ม่ต้องหา้มโดยกฎหมาย และ/หรอื เพื่อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ เพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบั
วตัถุประสงคด์งักล่าว โดยใหค้วามยนิยอมนี้มอียู่ตลอดไป แมว้่าจะไดม้กีารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ี้แลว้ หรอืผูข้อใช้
บรกิารจะไม่ไดใ้ชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑแ์ลว้กต็าม 
 23.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่ค านึงถงึว่าจะเกดิจากการให้
ขอ้มลูทีค่ลาดเคลื่อนต่อความจรงิ การละเวน้ ความล่าชา้หรอืเหตุอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
 
24. กำรแก้ไขสญัญำกำรใช้บริกำรและกำรปรบัปรงุระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 24.1 ในกรณีที่ผู้ขอใชบ้รกิารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ เกี่ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร ที่อยู่ ที่ตัง้ส านักงาน เลขหมาย
โทรศพัท ์โทรสาร  อเีมล หรอืผูต้ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้หน่วยงานของธนาคารที่
รบัผดิชอบบรกิารนัน้ ๆ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 24.2 ธนาคารมสีทิธกิ าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมวงเงนิการท ารายการรวมสูงสุดต่อวนัหรอืต่อครัง้ในการใช้
บรกิารของธนาคารไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
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 24.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร โดยธนาคาร
จะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าก่อนทีก่ารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั โดยมหีนังสอืแจง้ไปยงั 
ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืประกาศเป็นการทัว่ไป หรอืประกาศบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซต์อื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี ซึ่งผู้ขอใช้บรกิารสามารถเรยีกดู และ/หรอื บนัทกึ (save) และ/หรอื พมิพ์ออก (print out) จาก
เวบ็ไซต์ดงักล่าวได้ด้วยตนเองในขณะนี้หรอืในภายหน้าได้ และตกลงยนิยอมผูกพนัปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าว 
รวมทัง้ทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิในภายหน้า ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงว่าผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าที่
ตอ้งตดิตาม อ่าน และยอมรบัผกูพนัปฏบิตัติามการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิทีธ่นาคารประกาศล่าสดุทุกประการ 
  กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมตามวรรคก่อนมผีลให้ผูข้อใชบ้รกิารต้องเสยีค่าใชจ้่ายหรอืมภีาระเพิม่ขึน้ 
หากธนาคารไม่ได้รบัแจ้งคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ในหนังสอืแจ้ง หรือวนัที่ลง
ประกาศแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวนัน้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไม่คดัคา้นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
 24.4 ธนาคารมสีทิธเิปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอื พฒันาซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวรแ์ละระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
โดยเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องจดัการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการสื่อสารของผูข้อใช้
บรกิาร ใหร้องรบัและสามารถใชง้านร่วมกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
 
25. กำรบงัคบัใช้สญัญำกำรใช้บริกำร 
 25.1 สญัญาการใชบ้รกิารเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างผูข้อใชบ้รกิารและธนาคาร และใหใ้ชบ้งัคบัแทนสญัญา ขอ้ตกลง หรอื
บนัทกึความเขา้ใจทีเ่คยมขีึน้ก่อนหน้าน้ีระหว่างทัง้สองฝ่าย ทัง้น้ี ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตนตามสญัญาการใชบ้รกิาร รวมถงึ
บรรดาข้อมูล ข้อความและข้อก าหนดที่ปรากฏ แสดง และ/หรือ มีอยู่ และ/หรือ ที่ธนาคารจะได้ประกาศก าหนดบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกสท์ุกประการ 
  ทัง้น้ี ขอ้ความในวรรคก่อนไม่เป็นการลบลา้งสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีท่ีคู่่สญัญาแต่ละฝา่ยมอียู่ต่อกนัอนัเน่ืองมาจากการ
ใดๆ อนัไดก้ระท าไปตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทกึความเขา้ใจทีเ่คยมขีึน้ก่อนหน้านี้ดงักล่าว 
 25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าฉบบัใดๆ ตกเป็นโมฆะ หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืไม่มผีล
บงัคบัใชต้ามกฎหมาย หรอืไม่สมบรูณ์ดว้ยประการใดๆ ใหส้ญัญาสว่นอื่นยงัคงมผีลสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ดต่้อไปตามกฎหมาย 
 25.3 กรณีข้อก าหนดทัว่ไปของบริการ BIZ SMART PLUS ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้
บรกิาร BIZ SMART PLUS) ใหบ้งัคบัใชต้ามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร BIZ SMART PLUS) 
 
26. กำรส่งค ำบอกกล่ำว 
 ค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใด ๆ ทีธ่นาคารไดส้่งไปยงัผูข้อใชบ้รกิารหรอืผูต้ดิต่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดตามที่
อยู่ ทีต่ัง้ส านักงาน หมายเลขโทรสาร อเีมล ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิารหรอืตามทีธ่นาคารไดร้บัแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้ โดย
ทางไปรษณีย ์โทรสาร หรอือเีมล หรอืการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด ใหถ้อืว่าไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้รกิารแลว้โดยชอบ และผูข้อใช้
บรกิารไดท้ราบถงึค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลนัน้ๆ แลว้ และบรรดาค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใดๆ ที่
ธนาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืผูต้ดิต่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหถ้อืว่าเป็นค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มลูของผูข้อ
ใชบ้รกิารทีถู่กตอ้งแทจ้รงิ เป็นไปตามความประสงคโ์ดยถูกตอ้งของผูข้อใชบ้รกิารและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 
27. กำรปฏิบติัตำมระเบียบ คู่มือ ข้อก ำหนดและเอกสำรเก่ียวกบักำรใช้บริกำรของธนำคำร 
 27.1 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัผูกพนัและปฏบิตัิตามระเบยีบ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มอื และเอกสารอธบิาย
วธิกีารใชบ้รกิารของธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัหรอืถอืว่าไดร้บัไวแ้ลว้ก่อนหรอืในวนัทีท่ าค าขอใชบ้รกิาร 
รวมทัง้ตามทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดเพิม่เตมิ แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ โดยลงประกาศเป็น
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การทัว่ไปบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/หรอื เวบ็ไซตอ์ื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี หรอืโดยวธิกีาร
อื่นใดทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดเพิม่เตมิ ซึง่ใหถ้อืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย 
 27.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า การทีธ่นาคารน าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารไปประกาศบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/
หรอื เวบ็ไซต์อื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถ้าม)ี นัน้ เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบัได ้และ 
ตกลงว่า ในทุกครัง้ที่มกีารเขา้ใช้บรกิารหรอืท ารายการการใช้บรกิารนัน้ ผู้ขอใช้บรกิารได้ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใช้
บรกิารดงักล่าวแลว้ 
 
28. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั  
 สญัญาการใช้บรกิารอยู่ในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย ขอ้พพิาทใดๆ ที่เกดิขึน้จากหรอืเกี่ยวกบัสญัญาการใช้
บรกิาร ใหอ้ยู่ในอ านาจการพจิารณาของศาลไทย  
 

ข. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Business Net (ธนำคำรออนไลน์เพื่อธรุกิจ)   
 

1. ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดน้ี ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART PLUS เวน้
แต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ค านิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

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

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

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

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมายความถึง การที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากที่ผูกกบัพรอ้มเพย์ของผูข้อใช้
บรกิารเป็นวนัก่อนวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสง่ค าขอใหแ้ก่
ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา 09.30 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 
1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่ง่ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอื
สือ่อื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมายความถึง การที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ  SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยก าหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผู่กกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใช้
บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิารต้องสง่ค า
ขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตาม
วนัและเวลาอื่นใดทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอทีส่่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ และ/
หรอื เกนิเวลาทีธ่นาคารก าหนดดงักล่าว 

1.4 “กำรใช้บริกำรแบบ Real Time” หมายความถึง การที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยก าหนดใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผู่กกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิาร 
และโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิในทนัททีีผู่ข้อใชบ้รกิารได้ส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารแต่ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งค าขอใหแ้ก่ธนาคารผ่าน
ระบบบรกิาร SCB Business Net ก่อนเวลา 22.30 น. ของวนัที่ที่ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผู้รบัเงนิ หรอืตามวนัและเวลาอื่นใดที่
ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธทิี่จะไม่ใหบ้รกิารส าหรบัค าขอที่ส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ  และ/หรอื เกนิเวลาที่
ธนาคารก าหนดดงักล่าว  

1.5 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ SCB Business 
PromptPay-Payment (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ช าระเงิน) ในแต่ละครัง้ ซึ่งต้องจดัท าในรูปแบบและมีข้อมูลตามรายละเอียดที่
ธนาคารก าหนด 

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

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช าระเงนิ) โดยใหธ้นาคาร
โอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีผ่กูกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิารไปเขา้บญัชทีีร่บัโอนของผูร้บัเงนิทีม่อียู่กบัธนาคารอื่นในประเทศไทย
ทีเ่ป็นสมาชกิ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามทีร่ะบุ
ในค าขอใชบ้รกิาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART PLUS และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

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

ด าเนินการใหบ้รกิารในวนัท าการถดัไป 
 

จ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Payroll  (บริกำรโอนเงินอตัโนมติั) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

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

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

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

1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที ่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  
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2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใช้
บรกิารไปเขา้บญัชทีีร่บัโอนทีม่อียู่กบัธนาคาร รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ 
ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART 
PLUS และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

 
ฉ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Direct Credit  (บริกำรโอนเงิน) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

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

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

1.4 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการที่ขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ  SCB Direct Credit 
(บรกิารโอนเงนิ) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 
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1.5 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.6 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที ่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

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

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

 
ช. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Smart Credit  (บริกำรโอนเงินรำยย่อยระหว่ำงธนำคำร) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

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

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

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

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

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

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

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

ด าเนินการใหบ้รกิารในวนัท าการถดัไป 
 

ซ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Bahtnet  (บริกำรโอนเงินในประเทศข้ำมธนำคำร) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “ค ำขอ” หมายความถงึ ค าขอของผูข้อใชบ้รกิารทีข่อใหธ้นาคารด าเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอน
เงนิในประเทศขา้มธนาคาร) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท าในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดทีธ่นาคารก าหนด 
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1.3 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให้  
1.4 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดในค าขอ  

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

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิารนี้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนเงนิต่อรายการ 
6. ในกรณีวนัที่ที่ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคาร

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

การทีป่ระสงคใ์หธ้นาคารด าเนินการโอนเงนิตามค าขอดงักล่าว  
 

ฌ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB iCheque Book (บริกำรสัง่ซ้ือสมุดเชค็) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

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

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

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี้แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องจดัท าค าขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  

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

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

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

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

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

 
ญ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Business Alert (บริกำรแจง้เตือนธรุกิจ) 

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

เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรอืให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

1.2 “ช่องทำงกำรแจ้งเตือน” หมายความถงึ การแจง้ขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื หรอืแจง้ขอ้ความไป
ยงั E-mail Address หรือผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ ตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ และ/หรือ ตามที่ธนาคารจะได้เปิดให้บริการ
เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  

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

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

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

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

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

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

 
ฎ. ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Outward Remittance (บริกำรเงินโอนต่ำงประเทศขำออก) 

1. ค ำนิยำม 
 ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดนี้ ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART PLUS เวน้

แต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ค านิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อก าหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามี
ความหมายเป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใช้บรกิาร SCB Outward Remittance (บรกิารเงนิโอนต่างประเทศขาออก) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิ
ตามรายละเอยีดการให้บริการที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามข้อก าหนดทัว่ไปของบริการ BIZ 
SMART PLUS และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ  

3. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงใชบ้รกิารธุรกรรมซื้อขายเงนิตราต่างประเทศที่มกี าหนดส่งมอบในวนัเดยีวกนั (foreign exchange 
valued same day transactions) ธุรกรรมซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (foreign exchange forward transactions) ธุรกรรม
ซื้อขายเงนิตราต่างประเทศที่มกี าหนดส่งมอบในวนัรุ่งขึน้ (foreign exchange valued tomorrow transactions) ธุรกรรมซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศทีม่กี าหนดสง่มอบทนัท ี(foreign exchange spot transactions) และ/หรอื ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศประเภท
อื่นใดตามทีธ่นาคารจะไดป้ระกาศก าหนด (รวมเรยีกว่า “ธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ”) กบัธนาคารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตาม
รายละเอยีดบรกิารทีธ่นาคารก าหนด โดยตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร BIZ SMART PLUS และขอ้ก าหนด
ตามทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้  

3.1 ข้อก ำหนดทัว่ไป  
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3.1.1 ขอบเขตของขอ้ก าหนดส าหรบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ข้อก าหนดนี้ ใช้บงัคบักบัธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศทัง้หมดทีผู่ข้อใชบ้รกิารเขา้ท าบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้นี้ ข้อก าหนดนี้เป็นการตกลงเพิม่เตมิ และไม่เป็นการจ ากดั
บทบญัญตัขิองสญัญาการหกักลบลบหนี้ (master netting agreement)  ใด ๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ และสญัญา
ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใด (ถ้าม)ี ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร (รวมเรยีกว่า “สญัญำอ่ืน ๆ”) ในกรณีทีม่คีวามขดัหรอืแยง้กนัระหว่าง
ขอ้ก าหนดนี้กบัขอ้ก าหนดของสญัญาอื่นๆ ใหข้อ้ตกลงในขอ้ก าหนดนี้มผีลใชบ้งัคบัเพื่อประโยชน์ของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องเหตุผดินัด การบอกเลกิสญัญา  การเลกิสญัญาก่อนก าหนด และการหกักลบลบหนี้ (close – 
out netting) ใหข้อ้ตกลงในสญัญาอื่นๆ มผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 

 อย่างไรกต็ามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดนี้ไม่กระทบต่อกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะเขา้ท าธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารทางโทรศพัทห์รอืวธิกีารอื่นใด 

3.1.2 ราคาที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจะประกาศราคาอตัราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารอาจเขา้ท า
ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิารไวบ้นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยราคาอตัราแลกเปลีย่นทีป่รากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เป็นเพยีงราคาชีแ้นะเท่านัน้ และอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ มใิหถ้อืว่าราคาดงักล่าวเป็นค าเสนอ ค าชกัชวน หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะ
เขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ กบัผูข้อใชบ้รกิาร 

3.1.3 วงเงนิ การซือ้ขายทัง้หมดผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ภายใตเ้งื่อนไขวงเงนิ (ถา้ม)ี ทีต่กลงกนัระหว่างธนาคาร
กบัผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารอาจเปลีย่นแปลงวงเงนิดงักล่าวไดแ้ลว้แต่ดุลยพนิิจของธนาคาร 

3.1.4 การยนืยนัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ เมื่อผู้ขอใช้บรกิารเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์ูข้อใชบ้รกิารอาจตรวจสอบรายละเอยีดของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศอกีครัง้แลว้จงึยนืยนัรายละเอยีดของธุรกรรม
ดงักล่าวโดยวธิกีารใดๆ ตามทีธ่นาคารก าหนด 

 ในการนี้การที่ธนาคารไม่ส่งค ายนืยนัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศหรือการที่ผู้ขอใช้บรกิารไม่ได้ยนืยนั
รายละเอยีดของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศใด ๆ ย่อมไม่กระทบต่อการมผีลใชบ้งัคบั ความสมบูรณ์ และผลผูกพนัของธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศนัน้ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารมต่ีอธนาคาร 

3.1.5 ค ารบัรองของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการขอรบัรองต่อธนาคารดงัต่อไปนี้ (โดยเป็นการรบัรองอย่าง
ต่อเนื่องและให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้ค ารบัรองเหล่านี้ในทุกครัง้ที่มีการเข้าท าธุรกร รมเงินตราต่างประเทศผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส)์  

(1) ผู้ขอใช้บริการกระท าการเพื่อตนเอง  และได้ตัดสินใจอย่างอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการเข้าท า
ข้อก าหนดนี้ และได้รบัค าปรึกษาจากที่ปรกึษาตามที่ผู้ขอใช้บริการเหน็สมควร ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารมไิด้ถือเอาขอ้มูลใดๆ จาก
ธนาคาร (ไม่ว่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืวาจา) เป็นค าแนะน าในการลงทุนหรอืค าแนะน าใหเ้ขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ กบั
ธนาคาร โดยขอ้มูลใดๆ ที่ผู้ขอใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร (ไม่ว่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืวาจา) ไม่ถือเป็นการรบัรองหรอืการ
รบัประกนัผลทีค่าดหมายไดข้องธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ และธนาคารไม่ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูร้กัษาผลประโยชน์หรอืทีป่รกึษาของ
ผูข้อใชบ้รกิารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ   

(2) เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขอใชบ้รกิารเขา้ท าธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิของตน หรอืความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน 
โดยไม่ไดท้ าเพื่อการเกง็ก าไร  

(3) ภาระผกูพนัของผูข้อใชบ้รกิารภายใตข้อ้ก าหนดนี้เป็นภาระผกูพนัทีช่อบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ์ มผีล
ผูกพนั และใช้บงัคบัได้ (ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายล้มละลาย หรอืกฎหมายอื่นใดในท านองเดยีวกนัซึ่งมผีลกระทบต่อสทิธขิอง
เจา้หนี้) 

(4) ผูข้อใชบ้รกิารเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ ในฐานะตวัการ และมไิดด้ าเนินการในฐานะตวัแทน
ของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใด 
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3.1.6 การเปิดเผยความเสีย่ง ผูข้อใชบ้รกิารสามารถประเมนิความเสีย่ง (ดว้ยตนเองหรอืโดยไดร้บัค าปรกึษาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระ) รวมทัง้มคีวามเขา้ใจและยอมรบัขอ้ก าหนด เงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงทีจ่ะยอมรบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิาร
รบัทราบความเสีย่งต่าง ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในการท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผู้ขอใช้บริการอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงความบกพร่องของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร ์ความลม้เหลวของระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ซึง่อาจสง่ผลใหค้ าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดร้บัการด าเนินการตามค าสัง่บาง
ค าสัง่หรอืไม่ไดร้บัการด าเนินการตามค าสัง่ใดๆ เลยทัง้สิน้ 

(2) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทีจ่ะ
ได้รบัผลก าไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการธนาคารไม่จ าต้องรบัผิดหรือรบัผิดชอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวหรอืต่อขอ้มูลหรอืความเหน็ที่เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวที่ธนาคารได้เผยเเพร่
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร  

(3) ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศภายใต้ขอ้ก าหนดนี้เป็นธุรกรรมทีไ่ม่มสีภาพ
คล่อง และผู้ขอใชบ้รกิารอาจไม่สามารถโอนหน้าทีภ่ายใต้ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศได้ทนัท ีทัง้นี้ ธนาคารไม่รบัรองว่าผูค้า้ใน
ตลาดพรอ้มตกลงเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัผูข้อใชบ้รกิาร และอาจไม่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมในการก าหนดมลูค่าปจัจุบนัของธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศ อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิารอาจไม่สามารถลา้งฐานะธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศก่อนครบก าหนดได ้เน่ืองจากธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศมลีกัษณะเฉพาะและไม่สามารถทดแทนได ้การเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูค้า้รายอื่นเพื่อลา้งฐานะ
กบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะไม่เป็นการปิดฐานะภายใต้ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศเหล่านัน้โดยอตัโนมตัิ และไม่
จ าเป็นตอ้งมผีลเป็นการป้องกนัความเสีย่งอย่างสมบรูณ์ 

(4) ความเสีย่งด้านเครดติ การที่ผู้ขอใชบ้รกิารจะได้รบัช าระเงนิใด ๆ ที่ถึงก าหนดตามธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศจากธนาคารนัน้ขึน้อยู่กบัความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคาร  ในกรณีทีธ่นาคารมหีนี้สนิลน้พน้ตวั ผูข้อใชบ้รกิารจะถูก
จดัล าดบัเป็นเจา้หนี้สามญัทีไ่ม่มปีระกนัของธนาคาร  

(5) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยผลก าไรหรือขาดทุนของผู้ขอใช้บริการภายใต้ธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศนัน้ขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงสภาพทางการเงนิของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

(6) การรับทราบความเสี่ยง ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลด้านความเสี่ยงโดยสงัเขปข้างต้นนี้ไม่
สามารถเปิดเผยความเสีย่งและรายละเอยีดทีม่นียัส าคญัอื่นๆ ของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ผูข้อใชบ้รกิารควร
ศกึษาธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศอย่างละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ 

3.1.7 “วนัท ำกำร” หมายความถงึ วนัที่ธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครเปิดท าการ (ซึ่งรวมถงึการเปิดท า
การซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ) 

3.2 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.2.1 ขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิารธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ  เมื่อผูข้อใชบ้รกิารตรวจสอบราคาอตัราแลกเปลีย่น

ทีธ่นาคารอาจเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิารทีป่รากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสง่ค า
ขอเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารไดใ้นวนัท าการใดๆ ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด โดยการเลอืกประเภทของ
ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีผู่ข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะเขา้ท าจากรายการทีแ่สดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และระบุจ านวนเงนิต้น
ของธุรกรรม (notional amount) โดยวธิกีารสง่ค าขอทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามรปูแบบทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ เมื่อธนาคารไดร้บัค าขอ
เขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศจากผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจโดยเดด็ขาดทีจ่ะแจง้การรบัทราบค าขอของผู้
ขอใชบ้รกิาร พรอ้มทัง้อตัราแลกเปลีย่นเพื่อการเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อใชบ้รกิาร (ซึง่อาจแตกต่างไป
จากราคาที่ปรากฏบนหน้าแรกของระบบอิเล็กทรอนิกส์) ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ หรืออาจปฏิเสธค าขอของผู้ขอใช้บริการกไ็ด้ 
ส าหรบัผูข้อใชบ้รกิารนัน้ ก่อนทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะไดร้บัการแจง้รบัทราบหรอืการปฏเิสธค าขอของผูข้อใชบ้รกิารจากธนาคาร ผูข้อใช้
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บรกิารอาจเพกิถอนค าขอเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารโดยวธิกีารถอนค าสัง่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ตามรูปแบบและ
ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด เพื่อการนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การรับทราบค าขอเข้าท าธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคารถอืเป็น “ค าเสนอ” ของธนาคารทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ค าเสนอของ
ธนาคารนี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขก าหนดเวลายื่นค าเสนอ (good-for period) โดยธนาคารอาจใชดุ้ลยพนิิจขยายก าหนดเวลายื่นค า
เสนอ (good-for period) ได ้เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัแจง้การรบัทราบค าขอเขา้ท าธรุกรรมเงนิตราต่างประเทศของธนาคารและ ผูข้อ
ใชบ้รกิารต้องการเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวกบัธนาคารในอตัราแลกเปลีย่นทีร่ะบุในค าเสนอของธนาคาร ผูข้อใช้
บรกิารต้องตอบรบัค าเสนอของธนาคารโดยวิธกีารตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ธนาคารก าหนด ภายในระยะเวลาที่
ธนาคารก าหนดตามทีแ่สดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์การตอบรบัทีผู่ข้อใชบ้รกิารสง่ถงึธนาคารนี้ถอืว่าเป็น “ค าสนอง” ของผูข้อใช้
บรกิารในการตอบรบัการเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ประสงคท์ีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารตามอตัราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในค าเสนอของธนาคารอีกต่อไป  ผู้ขอใช้บรกิารอาจปฏเิสธค าเสนอของ
ธนาคารไดโ้ดยวธิกีารปฏเิสธทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามรปูแบบและภายใตเ้งื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด  

3.2.2 การมผีลบงัคบัใชข้องธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขว่าผูข้อใชบ้รกิารไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
ระบุในขอ้ก าหนดนี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารเขา้ท าผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะมผีล
ผกูพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดน้บัแต่เวลาทีธ่นาคารไดร้บัค าสนองจากผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร 
โดยใหถ้อืว่าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  มผีลผกูพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์กบัผูข้อ
ใชบ้รกิาร โดยทีผู่ข้อใชบ้รกิารไม่ตอ้งท า และ/หรอื ลงนามเอกสารอื่นใดอกี เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 

3.2.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ เมื่อธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่า ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดบางประการของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีเ่ขา้ท าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ รายละเอียดของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ผู้ขอใช้บริการสามารถร้องขอให้แก้ไขเพิ่ มเติมผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ัน้ ไดแ้ก่วนัก าหนดช าระเงนิ และอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการช าระเงนิ โดยไม่ค านึงว่าการแกไ้ขดงักล่าวจะส่งผล
ใหผู้ข้อใชบ้รกิารจะต้องท าการช าระผลก าไร/ขาดทุนสุทธใิหก้บัธนาคารในวนัก าหนดช าระเงนิเดมิหรอืไม่กต็าม ทัง้นี้ หากผูข้อใช้
บรกิารรอ้งขอใหร้่นวนัก าหนดช าระเงนิเดมิส าหรบัจ านวนเงนิตน้ (notional amount) บางสว่นหรอืทัง้จ านวน ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิาร
ไดข้อเขา้ท าธุรกรรม “Taken Up” กบัธนาคาร ทัง้นี้ อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช ้ส าหรบัธุรกรรม Taken Up จะเป็นอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช้
ในการช าระเงนิเดมิซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวก้บัธนาคาร หรอือตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิารเป็นครัง้คราว
ไปกไ็ด ้

 การรอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดบางประการขา้งตน้ดงักล่าวจากผูข้อใชบ้รกิารใหถ้อืว่าเป็น “ค าเสนอ” 
โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัและตกลงว่าธนาคารมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะตกลงเขา้ท าธุรกรรมตามค าเสนอของผูข้อใช้
บรกิารหรอืไม่กไ็ด ้รวมถงึสามารถก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ส าหรบัการตกลงเขา้ท าธุรกรรมตามค าเสนอของผูข้อใชบ้รกิารได ้ในกรณีที่
ธนาคารตกลงเข้าท าธุรกรรมตามค าเสนอของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะส่ง “ค าสนอง” ไปให้กับผู้ขอใช้บริการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ โดยในทนัททีีธ่นาคารส่งค าสนองไปยงัผูข้อใชบ้รกิาร ใหว้นัก าหนดช าระเงนิและอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการช าระ
เงนิของธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการแกไ้ขตามค าสนองทีธ่นาคารจดัส่งไป และมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้ริการและมี
ผลใช้บงัคบัได้โดยสมบูรณ์กบัผู้ขอใชบ้รกิาร โดยผู้ขอใช้บรกิารไม่ต้องท า และ/หรอื ลงนามเอกสารอื่นใดอกี เว้นแต่ธนาคารจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 

3.3 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรยืนยนัธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการยนืยนัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี้ การที่

ธนาคารไม่ส่งหนังสอืยืนยนัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (confirmation) หรือการที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ยนืยนัรายละเอียดของ
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับได้ ความสมบูรณ์ และผลผู กพันของธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศนัน้ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารมต่ีอธนาคาร 

3.4 ข้อควำมปฏิเสธควำมรบัผิด  
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ธนาคารไม่ไดใ้หค้ ารบัรองหรอืค ารบัประกนัประเภทใดกต็ามทีเ่กีย่วกบัความถูกตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูใดๆ 
ทีอ่ยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส์  ซึง่รวมถงึ ความถูกต้องหรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทีม่กีารซือ้
ขายและธนาคารไม่มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเน้ือหาใดๆ ของระบบใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

4. ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพร่อง หรอืความผดิพลาดจากการ
ตคีวามทีเ่กดิขึน้จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระท า การงดเวน้การกระท า หรอืความล่าชา้
ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากระบบบญัชขีองประเทศทีร่บัโอนเงนิ หรอืธนาคารผูร้บัเงนิ หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิารณ์พเิศษหรอื
ความบกพร่องทางเทคนิคของระบบคอมพวิเตอร์ หรอืจากสิง่ใดๆ หรอืระบบใดๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของธนาคาร เช่น 
ระบบไฟฟ้าหรอืระบบการตดิต่อสือ่สารขดัขอ้ง ทัง้น้ี ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. ธนาคาร และ/หรอื ธนาคารตวัแทน (หากม)ี ไม่จ าเป็นต้องรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความล่าชา้ใดๆ  ที่
เกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขัน้ตอนของธนาคารผูร้บัเงนิ หรอืของประเทศทีธ่นาคาร
ผูร้บัเงนิตัง้อยู่ 

6. ค าขอโอนเงนิทีใ่หม้ผีลเป็นการโอนในวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ าการโอนนัน้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเวลาท าการ หรอื
เวลาเปิด-ปิดรบัเงนิโอนของธนาคาร ธนาคารตวัแทน (หากม)ี และธนาคารผูร้บัเงนิดว้ย โดยหากธนาคารไดร้บัค าขอโอนเงนิหลงั
เวลาปิดรบัโอนเงนิ ธนาคารจะด าเนินการโอนในวนัท าการถดัไป 

7. จ านวนเงนิทีโ่อนไปต่างประเทศ ณ วนัทีท่ าธุรกรรมจะตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด (หากม)ี 
8. ในกรณีทีม่กีารคนืเงนิเนื่องจากไม่สามารถโอนเงนิได ้ธนาคารจะคนืเงนิใหผู้ข้อใชบ้รกิารโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นรบัซือ้ของ

ธนาคาร ณ วนัทีธ่นาคารคนืให ้
9. หากการโอนเงนิตามค าขอครัง้ใด ถูกหา้มมใิหก้ระท าการ หรอืทรพัยส์นิ หรอืเงนิในบญัชใีดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนเงนิ

นัน้ ถูกระงบัมใิหม้กีารเคลื่อนไหว รบิ ยดึ หรอือายดั โดยผูท้ีม่อี านาจของประเทศใดกต็ามทีม่ไิดอ้ยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของ
ธนาคาร ธนาคาร พนกังานธนาคาร กรรมการ หรอืตวัแทนของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งไม่ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ 
และ/หรอื คนืเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวแก่ผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลอื่นใดทัง้สิน้ 

10. ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้น่ืองจากเหตุสดุวสิยั หรอืธนาคารเหน็ว่ามเีหตุอื่นใดทีท่ าใหผู้ข้อ
ใชบ้รกิารไม่สามารถใชบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิาร
ได ้ธนาคารตกลงยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร โดยไม่ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตามเงื่อนไขและรายละเอยีดดงันี้ 

10.1 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งท าค าขอใชบ้รกิารตามแบบและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด ในรปูแบบของกระดาษ (Paper) และตอ้งมี
การลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิารใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทัง้แนบเอกสารประกอบตามทีธ่นาคารก าหนด โดย
จดัส่งใหแ้ก่ธนาคารดว้ยตนเองตามวธิกีารปกต ิหรอืทางโทรสาร หรอืทางอเีมลดว้ยวธิกีารสแกน (Scan) เอกสารดงักล่าวทัง้หมด 
และจดัเกบ็ในรูปของไฟล ์PDF หรอืไฟลภ์าพอื่นใดตามทีธ่นาคารก าหนดกไ็ด ้(แลว้แต่กรณี) ไปยงัทีต่ัง้ศนูยธ์ุรกจิต่างประเทศของ
ธนาคาร หรอืหมายเลขโทรสาร หรอื E-mail Address (แลว้แต่กรณี) ทีธ่นาคารก าหนด หรอืส่งไปยงัหน่วยงานอื่นใดของธนาคาร 
หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดตามทีธ่นาคารก าหนด 

10.2 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารสง่ค าขอใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคาร ทางโทรสาร หรอืทางอเีมล ผูข้อใชบ้รกิารตกลงดงันี้ 
10.2.1 ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บรกิารในการที่จะติดตามผลของการส่งค าขอใช้บรกิารเอง โดยธนาคารไม่

จ าต้องตอบรบัหรอืยนืยนัการรบัเอกสารดงักล่าวแต่อย่างใด โดยธนาคารสามารถด าเนินการใดๆ ตามค าขอใชบ้รกิารทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร หรอืทางอเีมลไปไดท้นัท ีโดยไม่จ าต้องรอต้นฉบบัของเอกสารดงักล่าว และผูข้อใช้บรกิารตกลงยนิยอมผูกพนักบัการใดๆ 
ทีธ่นาคารไดด้ าเนินการไปนัน้ทัง้สิน้ ทัง้นี้ แมป้รากฏในภายหลงัว่า ธนาคารไม่ไดร้บัตน้ฉบบัของค าขอใชบ้ริการนัน้กต็าม 

 ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องจดัส่งต้นฉบบัของค าขอใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่ส่ง
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารทางโทรสาร หรอื ทางอเีมล  (แลว้แต่กรณี) 

10.2.2 หากธนาคารไดด้ าเนินการใด ๆ ตามค าขอใชบ้รกิารแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถ้อืว่า ค าขอใชบ้รกิารทีผู่้
ขอใชบ้รกิารส่งใหแ้ก่ธนาคารทางโทรสาร หรอืทางอเีมล (แลว้แต่กรณี) นัน้ เป็นเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงว่า ผูข้อใชบ้รกิารไดข้อใช้
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บรกิารตามขอ้ตกลงนี้จากธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมผูกพนัรบัผดิตามค าขอใชบ้รกิารนัน้ทุกประการ รวมทัง้ยนิยอม
ใหธ้นาคารใชเ้อกสารดงักล่าวนัน้เป็นหลกัฐานในการฟ้องรอ้งด าเนินคดแีละใชย้นัต่อผูข้อใชบ้รกิารไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

10.2.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ธนาคารมดีุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการทีจ่ะด าเนินการ หรอืไม่ด าเนินการตามค า
ขอใชบ้รกิารทีธ่นาคารไดร้บัทางโทรสาร หรอืทางอเีมล (แลว้แต่กรณี)  

10.2.4 ธนาคารไมต่อ้งตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้รงิของค าขอใชบ้รกิารรวมทัง้ลายมอืชื่อว่าเป็นลายมอืชื่อของผูม้ี
อ านาจกระท าการแทนทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่  

10.2.5 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการขอใชบ้รกิารทางโทรสาร หรอืทางอเีมล 
(แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าจะเป็นความเสยีหายที่เกดิขึน้จากความผดิพลาด ความจงใจ หรอืความประมาทเลนิเล่อของผู้ขอใช้บรกิาร 
พนักงานหรอืตวัแทนของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืบุคคลอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการลงลายมอืชื่อทีป่ราศจาก
อ านาจของตวัแทนผูข้อใชบ้รกิาร หรอืจากกรณีอื่นใดกต็าม 
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