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ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Bill Payment 

ผู้สมคัรท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร (“ผู้ ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการ Bill Payment กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดงันี ้
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการทั่วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เม่ือผู้ใช้บริการลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผลการ
ลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการ และก าหนดเวลาเร่ิมใช้บริการได้ ผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ย้อนหลงัได้ และผู้ใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านช่องทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด  
 “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการช าระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) 
และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสื่อบนัทกึข้อมลูอ่ืนใดท่ีใช้เก็บข้อมลู หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 
1.3 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ ใช้บริการตกลงปฏิบตัิดงันี ้
1.3.1 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามแบบฟอร์มท่ี
ธนาคารก าหนด เพ่ือท าธรุกรรมของผู้ใช้บริการ และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการ ทัง้นี ้
ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ 
1.3.2 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีอย่างน้อยเท่ากบัรายการท่ีธนาคารจะต้องหกัเงิน 
1.3.3 ในกรณีท่ีเจ้าของบญัชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสัง่ให้หกัเงิน จะท าให้ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
เจ้าของบญัชี และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ โดยผู้ใช้บริการจะติดตามเจรจากบัเจ้าของบญัชี เพื่อการรับช าระหนีแ้ละ/หรือ
บรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีต่อกนั และ/หรือเพื่อการท าธรุกรรมของผู้ใช้บริการต่อไปเอง 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดงักลา่วให้ธนาคารทราบล่าช้าจนท าให้ธนาคารไม่อาจ
แก้ไขข้อมลูในระบบงานได้ทนัไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กบับญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามท่ีได้รับค าสัง่จาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าการด าเนินการของธนาคารตามค าสัง่ดงักลา่วถกูต้องและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงตอ่เจ้าของบญัชี 
1.4 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีผู้ใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยไม่จ าต้องบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกั
บญัชีให้ผู้ฝากทราบ 
1.5 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คูมื่อ ค าขอความร่วมมือ และ
หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจ (แล้วแตก่รณี) ทัง้ที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ละจะมีใน
ภายหน้า (รวมเรียกวา่ “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ในการ
ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามท่ีธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ หาก
ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกคา่ปรับ คา่เสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย 
ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
1.6 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความครอบครอง
ดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้า
ช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบ 
1.7 ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตใุดก็ตาม ให้เง่ือนไขการใช้บริการนีมี้ผลบงัคบัใช้
กบับญัชีเงินฝากท่ีเปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.8 ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัร เพื่อท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้
และ/หรือเพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 
1.9 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ต
ขดัข้อง ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
1.10 ผู้ใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ท่ีให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่วา่ผู้ ใช้บริการหรือบคุคลท่ี
ผู้ใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ให้ ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง เป็นปัจจบุนั และเป็นข้อมลูท่ีธนาคารสามารถน ามาใช้ในการให้บริการและน ามาปรับปรุง
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ข้อมลูในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจบุนัได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและท าธรุกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับริการนี ้ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุนั หรือ
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือท าธรุกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการ ผู้ ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 
1.11 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
ไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
1.12 เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้อง
ระงบัการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการเป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดังกลา่ว 
ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธรุกรรม ข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีธนาคารร้องขอ เม่ือผู้ใช้บริการด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลิก
การระงบัการด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบการด าเนินการ และธรุกรรมท่ี
เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดท่ีขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
1.13 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุตามท่ีธนาคารก าหนดและ/หรือตามท่ีธนาคารปลายทางสามารถ
ให้บริการได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตาม
ข้อตกลงที่ผู้ ใช้บริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัท่ีรายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  
1.14 ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารแก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ให้ถกูต้องได้ตามความเป็นจริง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงการหกัเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ดงักลา่วได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า และหากเป็นเหตใุห้ธนาคารต้องช าระเงินแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงช าระคนื
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน  
1.15 ในกรณีท่ีความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีระบใุนใบสมคัรไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร 

ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักลา่วให้แก่คูพ่ิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อตอ่สู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ 

ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบัคูพ่ิพาทของผู้ใช้บริการ 

ในกรณีท่ีความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร ผู้ใช้บริการ

ยินยอมให้ธนาคารแก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ให้ถกูต้องตามความเป็นจริง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก

ดงักลา่วได้ทนัทีตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรด้วย โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องให้ความยินยอมแก่ธนาคารเป็นรายครัง้อีกแต่อย่างใด ทัง้นี ้ก่อนการ

ด าเนินการปรับปรุงรายการบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าก่อนทกุครัง้ ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการตรวจสอบ

พบวา่การปรับปรุงรายการบญัชีเงินฝากดงักลา่วผิดพลาด และความผิดพลาดเกิดขึน้จากการด าเนินการของธนาคารจริง กรณีเช่นนี ้ธนาคารจะ

ด าเนินการปรับปรุงรายการบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ใช้บริการใหม่ ภายใน 3 วนัท าการ 

1.16 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือ

ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเตม็ท่ีและทกุวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพ่ือ

ความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ 

1.17 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคล  

และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการ

ทราบ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคลใดไม่ได้ เว้นแตไ่ด้รับ

ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.18 การลา่ช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทกึเสียงของ

ธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใด 

1.19 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมลูใดๆ ท่ีธนาคารสง่ให้ผู้ ใช้บริการไปยงัช่องทางรับข้อมลูท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าจะสง่เอง  

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน สง่ Email สง่ Short Message Service (SMS) หรือสง่ผ่านช่องทางรับข้อมลูอ่ืน ไม่วา่จะมีผู้ รับไว้

หรือไม่ หรือสง่ให้ไม่ได้ไม่วา่เพราะเหตใุด ให้ถือวา่หนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว หรือข้อมลูดงักลา่วได้สง่ถึงผู้ ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึง่ หากมีการ
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ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนช่องทางรับข้อมลู ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

1.20 ในกรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามเงื่อนไขการใช้บริการ

ทัว่ไป ในกรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกบัเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของ

บริการนัน้ และให้ถือวา่เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นสว่นหนึง่ของเง่ือนไขการใช้บริการนีด้้วย แต่หากมีความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขใด 

ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

1.21 ถ้าข้อความใดในเง่ือนไขการใช้บริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ในประการใด ให้ข้อความท่ี

เหลือ ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้

บงัคบัไม่ได้ของข้อความดงักลา่วนัน้ 

1.22 เง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้  

1.23 เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของใบสมคัรด้วย  
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
2.1 ผู้ใช้บริการตกลงช าระคา่ตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม คา่บริการ หรือช่ืออ่ืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลา
ช าระของค่าตอบแทนนัน้ๆ 
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการ
ตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
ข้อ 3. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 
3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผู้ใช้บริการ
ให้ความยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน
ให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น 
ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 
ข้อ 4. การสิน้สุดของบริการและผลการสิน้สุด 
4.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะผู้ใช้บริการรายใด

รายหนึง่ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางสว่นได้ทนัทตีามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการ

ด าเนินการดงักลา่ว 

4.1.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคญั  
4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือได้ว่า ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ท่ีผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้
บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบคุคลอื่น อาจมีวตัถปุระสงค์อนัไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจ
สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
4.1.3 ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้ม่วา่ข้อหนึง่ข้อใด รวมถึงการไม่ช าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธรุกิจ หรือช าระบญัชี 
4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.2 ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึง่ หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
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ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั ผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วนั นบัแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ
และเอกสารประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
4.3 กรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าท่ีใดๆ ซึง่ผู้ ใช้บริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
การใช้บริการนี ้จนกวา่ผู้ใช้บริการจะปฏิบตัิภาระหน้าท่ีดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 
 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการทั่วไป ส าหรับบริการ Bill Payment 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้าของผู้ใช้บริการ (“ลกูค้า”) ผ่านช่องทางตา่งๆ ที่ธนาคารก าหนด เช่น ช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เคาน์เตอร์ธนาคารผู้ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้
1. บริการนีใ้ช้ได้เฉพาะกบัการรับช าระค่าสินค้า/บริการท่ีผู้ ใช้บริการหรือบริษัทในเครือของผู้ใช้บริการเป็นผู้จดัจ าหน่ายเท่านัน้ เว้นแต่จะตก
ลงกบัธนาคารเป็นอย่างอ่ืน  ทัง้นี ้สินค้า/บริการดงักลา่วจะต้องไม่ผิดกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง (หากมี)  
 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทท่ีผู้ ใช้บริการถือหุ้นร้อยละ 25 ขึน้ไป 
2. ผู้ใช้บริการต้องจดัท าใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดการรับช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ลกูค้าเอง เว้นแต่จะตกลงกบัธนาคารเป็นอย่างอื่น 
3. ผู้ใช้บริการตกลงสง่หรือแจ้งขัน้ตอนการช าระค่าสินค้า/บริการท่ีธนาคารเห็นชอบแล้วให้ลกูค้าทราบ โดยขัน้ตอนดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่
ของเงื่อนไขการใช้บริการนี ้
4. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการเช่ือมโยงระบบอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์กบัธนาคาร เพื่อ
รับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า 
5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารสามารถแต่งตัง้ตวัแทนรับช าระค่าสินค้า/บริการ หรือเพ่ิมช่องทางการรับช าระค่าสินค้า/บริการได้ตามท่ี
ธนาคารเห็นสมควร 
6. ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษาข้อมลูใดๆ ของลกูค้า (รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ ข้อมลูการช าระคา่สินค้า/บริการ) ไว้
เป็นความลบั และไม่เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อบคุคลภายนอกหรือน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบ
เพียงผู้ เดียว 
7. ผู้ใช้บริการจะร่วมพฒันาและสง่เสริมบริการนี ้เช่น โฆษณา จดัท าเอกสารต่างๆ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบเพียงผู้ เดียว 
8. ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารรวบรวมค่าสินค้า/บริการท่ีลกูค้าช าระให้แก่ผู้ใช้บริการเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการบริการท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแตล่กูค้าช าระคา่สินค้า/บริการดงักลา่ว 
 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการ Bill Payment ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ธนาคารกสิกรไทย 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีธนาคารก าหนด เช่น โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
เคร่ืองเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต (ไม่รวมถึง PAYPLUS) (“ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์”) ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้
1. บริการนีใ้ช้ได้เฉพาะกบัการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้าท่ีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร บตัรเอทีเอ็มท่ีออกโดยธนาคาร และ/หรือบตัร
เครดิตท่ีออกโดยธนาคาร 
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ตามวนั เวลา และเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด และ
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าตามค่าสินค้า/บริการดงักลา่วเม่ือลกูค้าท าค าสัง่ช าระค่าสินค้า/บริการ ทัง้นี ้
ตามท่ีธนาคารก าหนด  

 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้

1. บริการนีใ้ช้ได้เฉพาะกบัการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ใบรับฝากชนิดพิเศษในรูปแบบพิมพ์ บตัร
ช าระเงิน (Bill Payment Card) และ/หรือใบช าระค่าสินค้า/บริการ (“ใบรับฝาก”) ภายในวนัและเวลาท าการของธนาคาร และตามเงื่อนไขท่ีธนาคาร
ก าหนด 
2. ผู้ใช้บริการตกลงจดัพิมพ์ใบรับฝาก ตามแบบท่ีธนาคารเห็นสมควร เว้นแตจ่ะตกลงกบัธนาคารเป็นอย่างอื่น โดยผู้ใช้บริการตกลง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพ์ใบรับฝากเพียงผู้ เดียว ไม่ว่าผู้ ใช้บริการจะจดัพิมพ์เองหรือให้ธนาคารจดัพิมพ์ 
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ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการ Bill Payment ผ่านการรับช าระบลิข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill 
Payment) 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเลือกรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า  ผ่าน Cross Bank Bill Payment ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้
1. ในการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคารกบัธนาคารอ่ืน 
2. บริการนีใ้ช้ได้เฉพาะกบัการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ผ่าน Cross Bank Bill Payment ภายในวงเงิน วนัและเวลาท่ีธนาคารผู้ รับ
ช าระเงินก าหนด ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 
3. ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารรวบรวมค่าสินค้า/บริการท่ีลกูค้าช าระให้แก่ผู้ใช้บริการเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคาร 
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับรายการช าระค่าสินค้า/บริการจากธนาคารผู้ รับช าระเงิน 
4. ลกูค้าต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารผู้ รับช าระเงินตามอตัราท่ีธนาคารผู้ รับช าระเงินก าหนด 
5. หากเกิดข้อผิดพลาดในการช าระค่าสินค้า/บริการอนัเกิดจากลกูค้าและลกูค้าแจ้งธนาคารผู้ รับช าระเงิน เม่ือธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคาร
ผู้ รับช าระเงิน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
6. หากธนาคารผู้ รับช าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าแล้ว แต่เกิดความผิดพลาดของระบบของธนาคารผู้ รับช าระเงิน ท าให้
ธนาคารไม่ได้รับแจ้งรายการช าระคา่สินค้า/บริการ เม่ือธนาคารได้รับแจ้งรายการช าระค่าสินค้า/บริการจากธนาคารผู้ รับช าระเงิน ธนาคารจะแจ้ง
รายการดงักลา่วให้ผู้ใช้บริการทราบ และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคารภายใน24 ชัว่โมง
นบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับแจ้งรายการช าระคา่สินค้า/บริการจากธนาคารผู้ รับช าระเงิน 
 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการ Bill Payment ผ่านช่องทางของผู้ใช้บริการ (PAYPLUS) 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ด้วยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีผกูกบับริการ K PLUS ใน
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือบญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีลกูค้าได้ลงทะเบียนผกูไว้กบัเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ/หรือรหสันานา
นามอ่ืน ตามท่ีจะเปิดให้บริการต่อไป (รวมเรียกว่า “รหสันานานาม”) ของบริการพร้อมเพย์ ผ่านช่องทางของผู้ใช้บริการ (“PAYPLUS”) หรือช่ืออ่ืนท่ี
ธนาคารก าหนด  ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้
1. ผู้ใช้บริการตกลงขอใช้บริการรับช าระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เพื่อรองรับการใช้บริการ PAYPLUS โดยให้น าค าแนะน า 
เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการ Bill Payment ผ่านการรับช าระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) มาใช้บงัคบักบั
บริการนีโ้ดยอนโุลม (เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัเงื่อนไขของการใช้บริการนี)้ 
2. ผู้ใช้บริการต้องพฒันาแอปพลิเคชนัในโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้ใช้บริการให้เช่ือมตอ่เข้ากบัระบบของธนาคาร เช่น K-
Payment Gateway เพ่ือสง่ข้อมลูสินค้า/บริการ และหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของลกูค้าให้ธนาคารผ่านแอปพลิเคชนัใน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้ใช้บริการ และเพื่อขออนมุตัิจ านวนเงินคา่สินค้า/บริการก่อน หากธนาคารอนมุตัิจ านวนเงินค่าสินค้า/บริการ
และหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีผกูไว้กบับริการ K PLUS หรือธนาคารผู้ รับช าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีผกูกบัรหสันานานาม 
(แล้วแตก่รณี) ได้ครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการอนมุตัิให้ผู้ ใช้บริการทราบต่อไป 
3. เม่ือผู้ใช้บริการสง่ข้อมลูสินค้า/บริการ และหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของลกูค้าให้ธนาคารผ่านแอปพลิเคชนัใน
โทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้ใช้บริการท่ีเช่ือมเข้ากบัระบบของธนาคาร เช่น K-Payment Gateway แล้ว ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสง่ค า
ขอเรียกเก็บเงินผ่านบริการ K PLUS หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด และ/หรือธนาคารผู้ รับช าระเงินเปิดให้บริการ (แล้วแตก่รณี) ให้ลกูค้าท า
รายการช าระค่าสินค้า/บริการ 
 อนึง่ การสง่ค าขอเรียกเก็บเงิน  ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าผู้ใช้บริการจะได้รับช าระค่าสินค้า/บริการ  ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในการส่งค าขอเรียกเก็บเงิน หาก (1) ข้อมลูท่ีผู้ ใช้บริการ หรือลกูค้าระบไุม่ถกูต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงกบัระบบของธนาคาร และ/หรือระบบ
ของธนาคารผู้ รับช าระเงิน หรือ (2) ข้อมลูและรายละเอียดของลกูค้าท่ีให้ไว้กบัธนาคารบนบริการ K PLUS หรือที่ลกูค้าได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กบัผู้
ให้บริการพร้อมเพย์ (แล้วแตก่รณี) ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือ (3) ลกูค้าไม่ได้เปิดใช้บริการรับการเตือนเพื่อจ่ายอยู่ในขณะนัน้ หรือ (4) ลกูค้าไม่ท า
รายการช าระค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่วา่ทัง้หมดหรือแต่บางสว่น และไม่วา่เม่ือใด หรือ (5) ระบบการส่งหรือรับค าขอเรียกเก็บเงินท่ีไม่ได้
อยู่ในความควบคมุของธนาคาร ขดัข้อง หรือมีภยัธรรมชาติ หรือการจลาจล หรือมีเหตสุดุวิสยัใด ๆ เกิดขึน้ ท าให้ไม่สามารถสง่หรือรับข้อมูลได้ 
4. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับค าสัง่และสง่สินค้า/ให้บริการแก่ลกูค้า โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและด าเนินการตา่งๆ เองทัง้สิน้ ซึง่ไม่
เก่ียวข้องกบัธนาคารแตอ่ย่างใด 
5. ผู้ใช้บริการสามารถรับช าระค่าสินค้า/บริการจากลกูค้า ผ่าน PAYPLUS ได้ตามวนั เวลา และเง่ือนไขที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารผู้ รับ
ช าระเงินก าหนด และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร หรือธนาคารผู้ รับช าระเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีผกูกบับริการ K PLUS หรือ
บญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีผกูกบัรหสันานานาม (แล้วแตก่รณี) ตามคา่สินค้า/บริการดงักลา่วเม่ือลกูค้าท าค าสัง่ช าระค่าสินค้า/บริการ  ทัง้นี ้ตามท่ี
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ธนาคาร และ/หรือธนาคารผู้ รับช าระเงินก าหนด 
6. ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารรวบรวมค่าสินค้า/บริการท่ีลกูค้าช าระให้แก่ผู้ใช้บริการเข้าบญัชีของผู้ ใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ภายใน 24 
ชัว่โมงนบัแตล่กูค้าช าระค่าสินค้า/บริการ หรือธนาคารได้รับรายการช าระค่าสินค้า/บริการจากธนาคารผู้ รับช าระเงินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี)  
7. ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการให้ลกูค้ากรอกหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของลกูค้าบนแอปพลิเคชนัในโทรศพัท์เคลื่อนที่
และ/หรือเวบ็ไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะไม่เก็บหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือรหสันานานามของลกูค้า เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจาก
ลกูค้าก่อน 
 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการข้อมูลรายงานอเิล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (Report Management System) 
ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการใช้บริการ Report Management System กบัธนาคาร ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลง ดงันี ้
1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามวนัและเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่ต้องมาติดตอ่ธนาคาร 
2. ผู้ใช้บริการจะต้องมี E-Mail และบญัชีออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนั กบัธนาคารอย่างน้อย 1 บญัชี 
ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสง่ข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Text, PDF, Excel หรือตามท่ีธนาคารก าหนด ให้กบัผู้ใช้บริการทาง E-Mail ในกรณีท่ี Mailbox 
ของผู้ใช้บริการเตม็หรือมีปัญหาอนัท าให้ผู้ ใช้บริการไม่สามารถรับข้อมลูได้ไม่วา่กรณีใดๆ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อจัดส่งข้อมลูให้อีก
ครัง้ 

 


