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ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) 

ผู้ขอใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมคัร (“ผู้ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการ Account Link กบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดงันี ้
ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรท่ัวไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เม่ือผู้ ใช้บริการสมัครใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผลการ สมัครใช้บริการ และ

ก าหนดเวลาเร่ิมใช้บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด 

1.2 ผู้ ใช้บริการจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการ

ของธนาคาร เพ่ือด าเนินการดงัต่อไปนีต้ามที่ธนาคารก าหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้บริการ การใช้บริการ และ/หรือบญัชีที่ผกูกบับริการ 

• แจ้งระงบัการใช้บริการชัว่คราว (Hold) 

• ยกเลิกการระงบัใช้บริการชัว่คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ 

1.3 ผู้ ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงินย้อนหลงัได้ และผู้ ใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท า

รายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด  

“หลักฐำนกำรท ำรำยกำร” หมายถึง ใบบนัทึกรายการ ใบแจ้งการช าระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และ

หลกัฐานอื่นใดที่ท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสื่อบนัทึกข้อมลูอ่ืนใดที่ใช้เก็บข้อมลู หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 

1.4 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิดงันี  ้

1.4.1 ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามแบบฟอร์มที่

ธนาคารก าหนด เพ่ือท าธุรกรรมของผู้ใช้บริการ และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใช้บริการ 

ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ 

1.4.2 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีอย่างน้อยเท่ากบัรายการที่ธนาคารจะต้องหกัเงิน 

1.4.3 ในกรณีที่เจ้าของบญัชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสัง่ให้หกัเงิน จะท าให้ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของเจ้าของบญัชี และผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ โดยผู้ ใช้บริการจะติดตามเจรจากับเจ้าของบญัชี เพื่อการรับ

ช าระหนีแ้ละ/หรือบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีต่อกัน และ/หรือเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ ใช้บริการต่อไปเอง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดงักล่าวให้ธนาคารทราบล่าช้าจนท าให้ธนาคารไม่อาจ

แก้ไขข้อมูลในระบบงานได้ทนัไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กับบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามที่ได้รับค าสัง่

จากผู้ ใช้บริการแล้ว ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าการด าเนินการของธนาคารตามค าสัง่ดังกล่าวถูกต้องและผู้ ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อ

เจ้าของบญัชี 

1.5 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการที่ระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ กับธนาคาร 

เพ่ือให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหักบญัชีให้

ผู้ใช้บริการทราบ 

1.6 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และหลกัเกณฑ์ใดๆ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หนว่ยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหน้า (รวม

เรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลง

รับผิดชอบชดใช้คา่ปรับ คา่เสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แกธ่นาคารโดยพลนั 
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1.7 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความครอบครองดแูล และ/

หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้าช าระหนี ้

และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ 

1.8 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงบญัชเีงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตใุดกต็าม ให้เง่ือนไขการใช้บริการนีมี้ผลบงัคบัใช้กบับญัชี

เงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

1.9 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร เพ่ือท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ และ/หรือ

เพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 

1.10 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ ใช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 

1.11 ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ให้แกธ่นาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่วา่ผู้ใช้บริการหรือบคุคลที่ผู้ใช้บริการ

มอบหมายจะเป็นผู้ให้ ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง เป็นปัจจบุนั และเป็นข้อมลูที่ธนาคารสามารถน ามาใช้ในการให้บริการและน ามาปรับปรุงข้อมูลใน

ระบบของธนาคารให้เป็นปัจจบุนัได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

บริการนี ้ ทัง้นี ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุัน หรือ

ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ

เพียงฝ่ายเดียว 

1.12 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วนั หรือตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.13 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้องระงับการ

ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการเป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดงักล่าว ผู้ใช้บริการ

สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมลูที่

เกี่ยวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ข้อมลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารร้องขอ เม่ือผู้ ใช้บริการด าเนินการต่างๆ ตาม

กระบวนการที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ 

ยกเลิกการระงบัการด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งแกผู่้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบ การด าเนินการ และ

ธุรกรรมที่เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดที่ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง  

1.14 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุตามที่ธนาคารก าหนดและ/หรือตามที่ธนาคารปลายทางสามารถให้บริการได้ 

ทัง้นี ้ ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตามข้อตกลงที่

ผู้ใช้บริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  

1.15 ในกรณีที่ความผดิพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบใุนใบสมคัรไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร ผู้ใช้บริการจะ

ตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักล่าวให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าว

กนัเองกบัคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ 

1.16 ในกรณีที่มีเหตสุดุวสิยัหรือเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือด าเนินการตามที่

เห็นสมควร ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวถิีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกในการ

ใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ 

1.17 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสทิธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคล และ/หรือ

สถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด แตจ่ะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แกบ่คุคลใดไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความ

ยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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1.18 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารใน

ระบบโทรศพัท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสทิธิหรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แกผู่้ใช้บริการแต่ประการใด 

1.19 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมลูใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผู้ใช้บริการไปยงัช่องทางรับข้อมลูที่ระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าจะส่งเอง  

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้อมลูอ่ืน ไม่ว่าจะมีผู้ รับไว้

หรือไม่ หรือส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตใุด ให้ถือว่าหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือข้อมลูดงักล่าวได้ส่งถึงผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึ่ง หากมี

การย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนช่องทางรับข้อมลู ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที ทัง้นี ้ “ช่องทำงรับข้อมูล” 

หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอ่ืนที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร 

1.20 ในกรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป ใน

กรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกบัเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการ

นัน้ และให้ถือว่าเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนีด้้วย แต่หากมีความไม่ชดัเจนในเงื่อนไขใด 

ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

1.21 ถ้าข้อความใดในเง่ือนไขการใช้บริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ในประการใด ให้ข้อความที่เหลือ ยงัคง

ชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้

ของข้อความดงักล่าวนัน้ 

1.22 เง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ 

1.23 เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ถือเป็นส่วนหนึง่ของใบสมคัรด้วย  

ข้อ 2 ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 

2.1 ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใดให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระของ

ค่าตอบแทนนัน้ๆ 

2.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผดิชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลง

ช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 

ข้อ 3 กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้บริกำร 

3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผู้ใช้บริการให้ความ

ยินยอม 

3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกบัต้นทนุที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลง

ช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่

ชดัเจนให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ผู้ใช้บริการ 

ตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏบิตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 

ข้อ 4 กำรสิน้สุดของบริกำรและผลกำรสิน้สุด 

4.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง 

โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ

ด าเนินการดงักลา่ว 
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4.1.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในสาระส าคญั 

4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้

บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบคุคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงค์ 

อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

4.1.3 ผู้ใช้บริการปฏบิตัผิิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 

4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้

ของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธุรกิจ หรือช าระบัญช ี

4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 

4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะยกเลิก

การใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการและเ อกสาร

ประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

4.3 กรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่ผู้ใช้บริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการใช้

บริการนี ้จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏบิตัิภาระหน้าที่ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 

 
ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับบริกำร Account Link 

บริการ Account Link เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการสามารถโอนเงินอตัโนมตัิ โดยผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการจากบญัชีหนึ่ง (“บญัชีที่จะโอน”) ไปยงัอีกบญัชีหนึ่ง (“บญัชีที่รับโอน”) โดยอตัโนมตัิ ดงันี ้
1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทกุวนั โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้และไม่จ ากดัจ านวนเงิน หรือตามที่ตกลงไว้กบัธนาคาร 

2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัและโอนเงินจากบญัชีที่จะโอน ไปยงับญัชีที่รับโอน (โอนกลบตวัแดง) ดงันี ้

2.1. ในระหว่างวัน หากปรากฏว่ามีเช็คสัง่จ่ายจากบัญชีกระแสรายวนั (บัญชีที่รับโอน) โดยชอบ หรือมีตั๋วเงิน เอกสาร และ/หรือตราสารทาง

การเงินอ่ืนใดมาตดับญัชี ถอน หรือเรียกเก็บเงิน จากบญัชีที่รับโอน แต่ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีที่รับโอน มีไม่พอจ่าย ไม่พอให้ตัดบญัชี 

ถอน หรือจ่ายตามการเรียกเก็บนัน้ ๆ แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์/กระแสรายวนั (บญัชี

ที่จะโอน) ไปเข้าบญัชีที่รับโอนโดยอตัโนมตัิได้ทนัที ตามจ านวนที่เท่ากบัจ านวนยอดเงินคงเหลือในบญัชีที่รับโอนที่ไม่พอจ่าย ไม่พอให้ตดับญัชี 

ถอน หรือจ่ายตามการเรียกเก็บนัน้ หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกบัทางธนาคารไว้  ทัง้นี ้เพื่อไม่ให้ยอดเงินคงเหลือในบญัชีที่รับโอนเป็นลกูหนี ้

ธนาคาร หรือให้ยอดเงินคงเหลือเป็นลกูหนีน้้อยลงเท่าที่จะท าได้ 

2.2. ในทุกสิน้วันของธนาคาร หากปรากฎว่ายอดเงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (บัญชีที่รับโอน) ของผู้ ใช้บริการมียอดเป็นลูกหนีธ้นาคาร 

ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวนั (บญัชีที่จะโอน) ของผู้ ใช้บริการไปเข้า

บญัชีที่รับโอนของผู้ใช้บริการโดยอตัโนมตัิได้ทนัที ตามจ านวนที่เท่ากบัยอดที่เป็นลกูหนีธ้นาคาร  

อนึ่ง ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีที่จะโอนมีมากกว่ายอดที่เป็นลกูหนีธ้นาคาร และมีมากพอ ผู้ใช้บริการขอให้ธนาคารหกั และ/หรือโอนเงินจาก

บัญชีที่จะโอนไปเพื่อให้ยอดเงินฝากในบัญชีที่รับโอน(ในกรณีเป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั) ของผู้ ใช้บริการมียอดไม่ต ่ากว่าจ านวนที่

ก าหนดต่อไปนี ้

10,000- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ส าหรับบญัชีบคุคลธรรมดา 

30,000- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ส าหรับบญัชีนิตบิคุคล 
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การหกั และ/หรือโอนเงินไปยงับญัชีที่รับโอนแต่ละคราวนัน้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัและ/หรือโอนไปทัง้ยอดที่คงเหลือในบญัชีที่

จะโอนทัง้หมด หรือจะหกั และ/หรือถอนไปโดยให้ยอดคงเหลือในบญัชีที่จะโอน (ในกรณีเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์) ไม่ต ่ากว่า 2,000- บาท 

(สองพนับาทถ้วน) หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารก็ได้ แต่ทัง้นี ้ถ้าหากหกัและ/หรือโอนไปแล้วมียอดคงเหลือไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนดนี ้ 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารในอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด 

3. ผู้ ใ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักและโอนเงินจากบัญชีที่ จะโอน ไปยังบัญชีที่ รับโอน (โอนเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุด) ดังนี  ้  

ในทกุสิน้วนัของธนาคาร หากปรากฎว่ายอดเงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั/ออมทรัพย์ (บญัชีที่จะโอน)  ของผู้ ใช้บริการมียอดเป็นเจ้าหนีธ้นาคาร 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั  และ/หรือโอนเงินจากบญัชีที่จะโอน  ของผู้ใช้บริการไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั/ออมทรัพย์ (บญัชีที่รับโอน) 

ของผู้ใช้บริการโดยอตัโนมตัิได้ทนัที แต่ทัง้นีจ้ะต้องคงเหลือยอดเงินฝากในบญัชีที่จะโอน ของผู้ใช้บริการไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด 

4. การหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีที่จะโอนนัน้ จะหกัและ/หรือโอนไปเฉพาะยอดเงินฝากคงเหลือเท่านัน้ ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือนัน้มียอดเงินตาม

เช็ค หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดที่น าเข้าบญัชีไว้แล้ว แต่ยงัรอเรียกเก็บรวมอยู่ด้วย ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารจะยงัไม่หกั และ/หรือโอนยอดเงิน

เฉพาะที่ยงัรอผลการเรียกเก็บอยู่นัน้ ไปยงับญัชีที่รับโอน ทัง้นี ้จนกว่าจะเรียกเก็บเงินได้แล้ว ยกเว้นผู้ ใช้บริการได้รับการสนบัสนุนทางการเงินจาก

ธนาคาร ในรูปของสินเช่ือประเภทกู้ เบิกเงินเกินบญัชี (O/D) หรือขอให้ธนาคารผ่านเงินในบญัชีให้ก่อนจะทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค (Effects 

Not Cleared) หรือมีข้อตกลงอย่างอ่ืนกบัธนาคาร 

5. ในกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้หากธนาคารจะด าเนินการหกั และ/หรือโอนเงินไปยงับญัชีที่รับโอนแล้วก็ตาม ยอดเงินคงเหลือในบญัชีที่

รับโอนก็ยงัคงไม่พอช าระเงินตามเช็คสัง่จ่ายเงิน และตัว๋เงิน เอกสาร และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใด ที่ส่งมาตดับญัชี ถอน หรือเรีย กเก็บนัน้ 

หรือไม่เพียงพอส าหรับการหกัค่าธรรมเนียม ธนาคารจะไม่ด าเนินการหัก และ/หรือโอนเงินก็ได้ รวมทัง้ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิ ทธิปฏิเสธ

ธุรกรรมการถอนเงินของผู้ใช้บริการได้ด้วย 

6. เม่ือธนาคารหกั และ/หรือโอนเงินแล้ว ธนาคารจะแสดงหลกัฐานการโอนเงินให้กับผู้ใช้บริการ ในรายงานรายการเดินบญัชี และให้ถือว่าผู้ใช้บริการ

ได้รับค าบอกกล่าวการหัก และ/หรือโอนเงิน และผู้ ใช้บริการได้ให้ความยินยอมด้วยในการหัก และ/หรือโอนคราวนัน้ ๆ ทุก ๆ คราว ผู้ ใช้บริการ

ยอมรับว่าการให้บริการระบบโอนเงินอตัโนมตัินี ้เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการด าเนินบญัชี ผู้ ใช้บริการจึงยินยอมรับผิดชอบ

ตามที่ธนาคารจะได้กระท าไปในการนีท้กุประการ เสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการได้ท าไปด้วยตนเอง 

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ ใช้บริการสมคัรบริการโอนเงินอตัโนมตัิเพิ่มเติม หากพบว่าบญัชีใดบญัชีหนึ่งที่สมคัรบริการโอนเงินอตัโนมั ติได้มีการ

สมคัรบริการบริหารสภาพคล่องไว้เพียงบางบญัชี จนกว่าลกูค้าจะสมคัรบริการบริหารสภาพคล่องเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทกุบญัชีเรียบร้อยก่อนแล้ว 

8. บญัชีที่มีการผกูกบับริการโอนเงินอตัโนมตัิจะไม่สามารถท าธุรกรรม เช่น รับโอนเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ในระหว่างเวลา 00:00 – 02:00น. ได้ ทัง้นี ้เม่ือ

มีรายการโอนเงินจากต่างธนาคารมาเข้าบญัชีที่ผูกบริการโอนเงินอตัโนมตัิระหว่างเวลา 00:00 – 02:00 น. ธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีดงักล่าวให้

ภายใน 04:00 น. ของวนัเดียวกนั 

ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับบริกำรรับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-eDocument) ส ำหรับกำรรับรำยกำร
เดินบัญชีเงินฝำกทำงอีเมล 

1. ผู้ใช้บริการสามารถสมคัร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการได้ตามเง่ือนไขและช่องทางที่ธนาคารก าหนด  

2. ธนาคารจะส่งเอกสารตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ให้แก่ผู้ ใช้บริการผ่านทางช่องทางที่ผู้ ใช้บริการก าหนด โดยยึ ดช่องทางที่ผู้ ใช้บริการแจ้งไว้กับ
ธนาคารล่าสุด  อย่างไรก็ตาม หากมีการสมคัร/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ว ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารส่งเอกสารส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ ใช้บริ การ
สมคัร/เปลี่ยนแปลงครัง้ล่าสดุ แทนการสมคัร/เปลี่ยนแปลงครัง้ก่อน 

ผลิตภัณฑ์ เอกสำร ควำมถี่ รูปแบบไฟล์ ภำษำ 

เงินฝากออมทรัพย์ 
 

ใบแจ้งหกับญัชีและใบเสร็จรับเงิน (Account Link) ทกุครัง้ที่มีรายการ/รายเดือน 
(ตามที่ผู้ใช้บริการเลือก) 
(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 
 รายงานสรุปรายละเอียดการโอนเงินอตัโนมตัิ (Account Link) 

เงินฝากกระแสรายวนั/
เงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี 
(OD) 

ใบแจ้งหกับญัชีและใบเสร็จรับเงิน (Account Link) ทกุครัง้ที่มีรายการ/รายเดือน 
(ตามที่ผู้ใช้บริการเลือก) 
(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง)) 

PDF TH 
รายงานสรุปรายละเอียดการโอนเงินอตัโนมตัิ (Account Link) 
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หมายเหต ุ: “ทกุครัง้ที่มีรายการ” หมายถึง ทกุครัง้ที่ระบบมีการท ารายการหกัเงินตามค ายินยอมให้หกัเงินจากบญัชี  และ/หรือ รายการที่ผู้ใช้บริการท า
รายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารก าหนด  ไม่รวมรายการที่ท าผ่านสาขา 

3. ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือโทรศพัท์ติดต่อผู้ ใช้บริการเพื่อให้ผู้ ใช้บริการกรอกหรือให้ข้อมูลส่วนตวั โดยข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้ บริการเป็น
ข้อมลูส าคญั หากผู้ใช้บริการไม่ระมดัระวงัหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตใุห้มีผู้น าข้อมลูส่วนตวัของผู้ใช้บริการไปแสวงหาประโยชน์อ่ืนใด และ
ก่อให้เกิดความเสียหายกบัผู้ใช้บริการ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. ผู้ ใช้บริการตกลง ยินยอมให้ธนาคารส่งเอกสารส าหรับทุกผลิตภัณฑ์/ทุกบัญชีที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่ในปัจจุบนั ตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ  ให้แก่
ผู้ ใช้บริการทางอีเมลตาม E-Mail Address หรือช่องทางรับข้อมูลอ่ืนที่ผู้ ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคารล่าสุด ไม่ว่าจะแจ้งผ่านบริการ/ช่องทางใดก็
ตาม  

5. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการจดัส่งเอกสารทางช่องทางรับข้อมลูทกุช่องทางที่ผู้ใช้บริการเคยแจ้งไว้ในอดีต 
6. เม่ือธนาคารได้ส่งเอกสารให้ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารดงักล่าว หากไม่ถกูต้อง จะต้องทกัท้วงภายใน 7 

วนั นบัแต่วนัที่ธนาคารส่งเอกสาร หากไม่ทกัท้วงภายในเวลาดงักล่าว ถือว่าเอกสารที่ธนาคารได้ส่งนัน้ถกูต้องแล้ว 
7. กรณีเอกสารที่ธนาคารส่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ CSV ผู้ ใช้บริการต้องใส่รหสัผ่านในการเปิดเอกสารดังกล่าวตามแบบและวิธีที่ธนาคาร

ก าหนด 
8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่องทางรับข้อมลูที่แจ้งไว้กบัธนาคาร ผู้ใช้บริการต้องแจ้งช่องทางรับข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงให้ธนาคาร

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารก าหนด และธนาคารจะส่งเอกสารทางช่องทางรับข้อมลูตามที่เปลี่ยนแปลงในรอบการส่ง
ถดัไป หรือตามที่ธนาคารก าหนด 

9. ผู้ ใช้บริการสามารถสมคัร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงรอบการส่ง รูปแบบไฟล์เอกสาร หรือ E-mail Address) ที่สาขาของ
ธนาคารภายในวนัและเวลาท าการของธนาคาร หรือผ่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888888 ได้ทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 
หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด (ยกเว้นกรณีสมคัร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการส าหรับผู้ใช้บริการนิติบคุคล สามารถด าเนินการได้เฉพาะที่สาขา
ของธนาคาร และผู้ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้าเท่านัน้) 

10. ธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ใช้บริการทางอีเมล ตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ดงันี ้
10.1. รายสปัดาห์ เป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัจันทร์ของสปัดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวนัอาทิตย์ของสปัดาห์ที่จะส่ง โดยธนาคารจะส่งรายการเดิน

บญัชีให้ผู้ใช้บริการในวนัจนัทร์ของสปัดาห์ที่จะส่ง 
10.2. รายปักษ์ (15 วนั) เป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 ถึงวนัที่ 15 ของเดือนเดียวกนั โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีให้ผู้ใช้บริการในวนั

ถดัไป และรอบต่อไปจะเป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัที่ 16 จนถึงวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกนั และจะส่งให้ผู้ใช้บริการในวนัถดัไป 
10.3. รายเดือน เป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 จนถึงวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกัน โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีให้ผู้ ใช้บริการในวนั

ถดัไป 
11. บริการนีใ้ช้ส าหรับตรวจสอบรายการเดินบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวนัของผู้ใช้บริการเท่านัน้ 


