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ส่วนที่ 3: คาํแนะนํา เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการ - บริการรับเอกสารอิเลก็ทรอนิกสก์สิกรไทย (K-eDocument) 

ผูข้อใชบ้ริการท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในสัญญา และ/หรือขอ้ตกลง และ/หรือใบสมัคร และ/หรือคาํขอใชบ้ริการ และ/หรือ 

ใบคาํขอเปล่ียนแปลง ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-eDocument) และ/หรือคาํขอใชบ้ริการรวม 

เพ่ือธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย ("ผู้ขอใช้บริการ") ตกลงใช้บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย หรือช่ืออ่ืนท่ี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(“ธนาคาร”) โดยตกลงดงันี ้

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารทั่วไป 

1. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสมคัร/เปล่ียนแปลงการใชบ้รกิารไดต้ามเง่ือนไขและช่องทางท่ีธนาคารกาํหนด ดงันี ้

1.1 กรณีผูข้อใชบ้รกิารสมคัรผ่านบรกิาร K PLUS ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเลือกรบัเอกสารไดผ้่านทางช่องทาง K PLUS และ E-mail  

1.2 กรณีผู้ขอใช้บริการสมัครผ่าน K-Contact Center ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกรับเอกสารได้ผ่านทางช่องทาง K PLUS Line BC 

(KBank Live)  และE-mail  

1.3 กรณีผูข้อใชบ้รกิารสมคัรผ่านเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูด้แูลหรือสาขา ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเลือกรบัเอกสารไดเ้ฉพาะทางช่องทาง E-mail  

2. ธนาคารจะส่งเอกสารตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการผ่านทางช่องทางท่ีผูข้อใชบ้ริการกาํหนด โดยยึดช่องทางท่ีผูข้อใช้

บริการแจง้ไวก้บัธนาคารล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสมคัร/เปล่ียนแปลงอยู่ก่อนแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารส่งเอกสารสาํหรบั

ผลิตภณัฑท่ี์ผูข้อใชบ้รกิารสมคัร/เปล่ียนแปลงครัง้ล่าสดุ แทนการสมคัร/เปล่ียนแปลงครัง้ก่อน 

ผลิตภณัฑ ์ เอกสาร ความถี ่ รูปแบบไฟล ์ ภาษา 

เงินฝากออมทรพัย ์
 

รายการเดินบญัชี รายเดือน/รายปักษ์/รายสปัดาห ์

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

(กรณีสมคัรผ่านช่องทางอ่ืน) 

PDF/CSV 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

TH/EN 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

รายเดือน 

(เฉพาะกรณีสมคัรผ่าน K+) 

PDF TH/EN 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารตัง้คา่ใน K+) 

ใบแจง้หกับญัชีและ

ใบเสรจ็รบัเงิน (Account Link) 

ทกุครัง้ท่ีมีรายการ/รายเดือน 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

 

รายงานสรุปรายละเอียดการโอน

เงินอตัโนมตัิ (Account Link) 

ใบแจง้หกับญัชีและ 

ใบเสรจ็รบัเงิน (K-Bill Payment) 

ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

เงินฝากกระแสรายวนั/เงินกู้

เบิกเงินเกินบญัชี (OD) 

 

 

 

 

 

 

รายการเดินบญัชี รายเดือน/รายปักษ์/รายสปัดาห ์

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

(กรณีสมคัรผ่านช่องทางอ่ืน) 

PDF/CSV 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

TH/EN 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

รายเดือน 

(เฉพาะกรณีสมคัรผ่าน K+) 

PDF 

 

TH/EN 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารตัง้คา่ใน K+) 

ใบแจง้หกับญัชีและ

ใบเสรจ็รบัเงิน (OD) 

ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF 

 

TH/EN 

(ตามท่ีผูข้อใชบ้รกิารเลือก) 

ใบแจง้หกับญัชีและ

ใบเสรจ็รบัเงิน (Account Link) 

ทกุครัง้ท่ีมีรายการ/รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

รายงานสรุปรายละเอียดการโอน

เงินอตัโนมตัิ (Account Link) 

ใบแจง้หกับญัชีและ 

ใบเสรจ็รบัเงิน (K-Bill Payment) 

ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

 



 

9930002-04-22  
(v6e/1018/KB989/0820)       2/5 

ผลิตภณัฑ ์ เอกสาร ความถี ่ รูปแบบไฟล ์ ภาษา 

สินเช่ือบคุคล ใบแจง้ยอดบญัชีสินเช่ือบคุคล

ธนาคารกสิกรไทย 

รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

สินเช่ือบา้น ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

หนงัสือรบัรองดอกเบีย้เงินกูยื้ม รายปี 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

สินเช่ือเพ่ือการพาณิชย/์

สินเช่ือธรุกิจ 
 

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

 
 

PDF 

 
 

TH 

ใบแจง้หกับญัชี 

ใบแจง้ยอดบญัชีสินเช่ือเพ่ือการ

พาณิชยธ์นาคารกสิกรไทย  

(เฉพาะสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนั) 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF 
 

TH 

ใบแจง้หกับญัชี 

หนงัสือแจง้เตือนตั๋วสญัญาใชเ้งิน

ท่ีจะครบกาํหนดในเดือนปัจจบุนั

และเดือนถดัไป 

รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

หนงัสือคํา้ประกนั ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

หนงัสือแจง้เตือนภาระหนงัสือคํา้

ประกนัท่ีจะครบกาํหนดในเดือน

ปัจจบุนัและเดือนถดัไป และ

รายการหนงัสือคํา้ประกนัท่ีมี

ค่าธรรมเนียมคา้งชาํระ 

รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

อาวลัตั๋วสญัญาใชเ้งิน /

รบัรองและจ่ายเงินตามตั๋ว

แลกเงิน  

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสรจ็รบัเงิน ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

แฟคเตอริง่ (Factoring) ใบแจง้เขา้บญัชี (เงินตน้)  ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

 ใบแจง้เขา้บญัชี (Refund)  

ใบแจง้หกับญัชี  

ใบเสรจ็รบัเงิน  

ใบเสรจ็รบัเงิน (ดอกเบีย้ประจาํเดือน)  

รายละเอียดรายการภาษีเงินได ้

หกั ณ ท่ีจ่าย 

รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

Purchase Report ทกุครัง้ท่ีมีรายการ 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

 

 

 

Collection Report  

BuyBack Report 

Release Guarantee Report 

Aging Report for Seller รายเดือน 

(กรณีสมคัรผ่านทกุช่องทาง) 

PDF TH 

Activity Report 

หมายเหต ุ: “ทกุครัง้ท่ีมีรายการ” หมายถึง ทกุครัง้ท่ีระบบมีการทาํรายการหกัเงินตามคาํยินยอมใหห้กัเงินจากบญัชี  และ/หรือ รายการท่ีผูข้อใชบ้ริการทาํรายการผ่าน

ช่องทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ธนาคารกาํหนด  ไม่รวมรายการท่ีทาํผ่านสาขา 
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3. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งกรอกหรือใหข้อ้มลูส่วนตวัใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือใชใ้นการยืนยนัความมีตวัตนของผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้ริการ

รบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ท่ีใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการ

มอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง เป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มลูท่ีธนาคารสามารถนาํมาใชใ้นการใหบ้รกิารและนาํมาปรบัปรุง

ขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยผูข้อใชบ้รกิารมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารและทาํธุรกรรมใดๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิาร และธนาคารไม่มีหนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้รงิ และเป็นปัจจบุนัของเอกสาร ขอ้มลู และรายละเอียด

ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือโทรศพัทต์ิดตอ่ผูข้อใชบ้รกิารเพ่ือใหผู้ข้อใชบ้รกิารกรอกหรือใหข้อ้มลูส่วนตวั โดยขอ้มลูส่วนตวั

ของผูข้อใชบ้ริการเป็นขอ้มลูสาํคญั หากผูข้อใชบ้ริการไม่ระมัดระวงัหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุใหมี้ผูน้าํขอ้มูลส่วนตวัของผูข้อใช้

บริการไปแสวงหาประโยชนอ่ื์นใด และก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัผูข้อใชบ้ริการ ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไม่วา่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. ผูข้อใชบ้ริการตกลง ยินยอมใหธ้นาคารส่งเอกสารสาํหรบัทุกผลิตภัณฑ/์ทุกบญัชีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยู่ในปัจจุบนั ตามท่ีระบุในคาํขอใช้

บรกิาร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางอีเมลตาม E-Mail Address หรือช่องทางรบัขอ้มลูอ่ืนท่ีผูข้อใชบ้รกิารแจง้ไวก้บัธนาคารล่าสดุ  

5. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการจดัส่งเอกสารทางช่องทางรบัขอ้มลูทกุช่องทางท่ีผูข้อใชบ้รกิารเคยแจง้ไวใ้นอดีต 

6. เม่ือธนาคารไดส้่งเอกสารใหผู้ข้อใชบ้ริการแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว หากไม่ถูกตอ้ง จะตอ้ง

ทกัทว้งภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีธนาคารส่งเอกสาร หากไม่ทกัทว้งภายในเวลาดงักล่าว ถือวา่เอกสารท่ีธนาคารไดส้ง่นัน้ถกูตอ้งแลว้ 

7. กรณีเอกสารท่ีธนาคารส่งอยู่ในรูปแบบไฟล ์PDF หรือ CSV ผูข้อใชบ้ริการตอ้งใส่รหสัผ่านในการเปิดเอกสารดงักล่าวตามแบบและวิธีท่ี

ธนาคารกาํหนด 

8. ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดจากการดาํเนินการ ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดต่อสาขาของธนาคารในวันและเวลาทาํการของ

ธนาคาร  K-Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888888 ไดท้กุวนั ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนด 

9. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปล่ียนแปลงช่องทางรับข้อมูลท่ีแจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งช่องทางรับข้อมูลท่ี

เปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามรูปแบบและวิธีท่ีธนาคารกาํหนด และธนาคารจะส่งเอกสารทางช่องทางรบัขอ้มลู

ตามท่ีเปล่ียนแปลงในรอบการส่งถดัไป หรือตามท่ีธนาคารกาํหนด  

10. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้รกิาร ผูต้ิดต่อหลกั ไม่ว่าจะโดยสง่เอง

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบุในใบสมคัรฯ หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address ท่ีระบุในคาํขอ 

หรือส่ง Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีระบุในคาํขอ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูข้อใชบ้ริการ 

ตกลงไวก้บัธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกท่ีอยู่ Email Address หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบรกิาร/

ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ 

และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปล่ียนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอน โดยผู้ขอใช้บริการไม่ไดแ้จ้งการย้าย การ

เปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการไดร้บัและ

ทราบหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว หรือขอ้มลูดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบั

ขอ้มลู ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

11. ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขการใชบ้ริการทั่วไป ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการทั่วไป 

ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ และใหถื้อว่าขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของ

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนีด้ว้ย แตถ่า้มีความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏิบตัติามคาํวนิิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

12. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ 

13. คา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ่้าย/คา่ปรบั/ภาษีอากร 

13.1 ผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระค่าตอบแทนการใชบ้ริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือช่ืออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน

กาํหนดเวลาชาํระของคา่ตอบแทนนัน้ๆ 

13.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิาร (หากมี)แตเ่พียงฝ่ายเดียว 
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หากธนาคารจาํตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากรและ/หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนผูข้อใชบ้ริการไปก่อน  

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

14. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

14.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ข้อใชบ้ริการเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือ 

ผูข้อใชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 

14.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหาก

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร (เช่น การปรบัคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทนุ

ท่ีเพ่ิมขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มูล 

อนัเป็นสาระสาํคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

14.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน  

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้

15. การสิน้สดุของบรกิารและผลการสิน้สดุ 

15.1 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผูข้อใช้

บริการรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั 

และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดท้นัทีตามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และธนาคาร 

ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินการดงักล่าว 

15.1.1 ข้อมูล รายละเอียด คาํรับรองหรือคาํยืนยันใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั  

15.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารใหด้าํเนินการตาม 

ใบสมคัร หรือการใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคาร

หรือบุคคลอ่ืน อาจมีวตัถุประสงคอ์ันไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

อาจทาํใหธ้นาคารปฏิบตัผิิดกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรืออาจส่งผลกระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร 

15.1.3 ผูข้อใชบ้ริการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการใชบ้ริการนีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด รวมถึงการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม/ค่าบรกิาร/ค่าใชจ่้าย/

คา่ปรบั/ภาษีอากร 

15.1.4 มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัทาํใหธ้นาคารเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบตอ่การดาํเนินกิจการหรือความสามารถใน

การชาํระหนีข้องผูข้อใชบ้ริการ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงผูข้อใชบ้ริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงบัไม่ใหด้าํเนิน

ธุรกิจ หรือชาํระบญัชี 

15.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือดาํเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ 

15.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

15.2 ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งการยกเลิกการใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการสามารถแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ผ่าน K-Contact Center 

หมายเลขโทรศพัท ์02-8888888 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีสาขาของธนาคาร

ภายในวนัและเวลาทาํการของธนาคาร (สาํหรบัผูข้อใชบ้ริการนิติบุคคลสามารถแจง้ยกเลิกไดเ้ฉพาะท่ีสาขาหรือผูดู้แลลูกคา้ของ

ธนาคารเท่านัน้) หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนด และดาํเนินการตา่งๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด โดยธนาคารจะยกเลิกการใชบ้รกิาร

ตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการโดยเรว็ภายใน 30 วนั นบัแต่ธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคย์กเลิกการใชบ้ริการและเอกสาร

ประกอบจากผูข้อใชบ้รกิารครบถว้น โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

15.3 กรณีท่ีเง่ือนไขการใชบ้รกิารนีส้ิน้สดุลง ไม่วา่ดว้ยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ท่ีใดๆ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารยงัปฏิบตัไิม่ครบถว้นตาม

เง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้จนกวา่ผูข้อใชบ้รกิารจะปฏิบตัภิาระหนา้ท่ีดงักล่าวจนครบถว้นแลว้ 
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะ สาํหรบัการรบัรายการเดนิบญัชีเงินฝากทางอีเมล 

1. ผูข้อใชบ้ริการสามารถสมัคร/เปล่ียนแปลงการใช้บริการ (รวมถึงเปล่ียนแปลงรอบการส่ง รูปแบบไฟลเ์อกสาร หรือ E-mail Address)  

ท่ีสาขาของธนาคารภายในวนัและเวลาทาํการของธนาคาร หรือผ่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888888 ไดท้กุวนั 

ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนด (ยกเวน้กรณีสมคัร/เปล่ียนแปลงการใชบ้รกิารสาํหรบัผูข้อใชบ้รกิารนิติบุคคล สามารถ

ดาํเนินการไดเ้ฉพาะท่ีสาขาของธนาคาร และผูด้แูลความสมัพนัธล์กูคา้เทา่นัน้) 

2. ธนาคารจะส่งรายการเดนิบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางอีเมล ตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ดงันี ้

2.1 รายสปัดาห ์เป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัจนัทรข์องสปัดาหท่ี์ผ่านมา จนถงึวนัอาทิตยข์องสปัดาหท่ี์จะส่ง โดยธนาคารจะส่งรายการ

เดนิบญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารในวนัจนัทรข์องสปัดาหท่ี์จะส่ง 

2.2 รายปักษ์ (15 วนั) เป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 15 ของเดือนเดียวกัน โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีใหผู้ข้อใช้

บริการในวนัถัดไป และรอบต่อไปจะเป็นรายการเดินบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 16 จนถึงวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกัน และจะส่งใหผู้ข้อใช้

บรกิารในวนัถดัไป 

2.3 รายเดือน เป็นรายการเดนิบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 จนถงึวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกนั โดยธนาคารจะส่งรายการเดนิบญัชีใหผู้ข้อใชบ้ริการ

ในวนัถดัไป 

2.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ส่งรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรพัยบ์ุคคลธรรมดาสาํหรบัรอบรายสัปดาห ์รายปักษ์ รายเดือน ท่ีไม่มี

รายการเดนิบญัชีในรอบนัน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร 

3. บรกิารนีใ้ชส้าํหรบัตรวจสอบรายการเดนิบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์และกระแสรายวนัของผูข้อใชบ้รกิารเทา่นัน้ 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะ สาํหรบัการรบัรายการเดนิบญัชีเงินฝากทางไปรษณีย ์(สาํหรบับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเทา่นัน้) 

1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัคร/เปล่ียนแปลงการใช้บริการท่ีสาขาของธนาคารภายในวันและเวลาทาํการของธนาคาร หรือผ่านช่องทาง  

K-Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888888 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนด (ยกเวน้กรณีสมัคร/

เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการสาํหรบัผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคล สามารถดาํเนินการไดเ้ฉพาะท่ีสาขาของธนาคาร และผูด้แูลความสัมพันธ์ลูกคา้

เทา่นัน้) 

2. ธนาคารจะส่งรายการเดนิบญัชีรายเดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 จนถงึวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกนั ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทางไปรษณีย ์ตามแบบฟอรม์

และระยะเวลาท่ีธนาคารกาํหนด แตห่ากในเดือนใดไม่มีรายการเดินบญัชี ธนาคารจะไม่นาํส่งรายการเดนิบญัชีในเดือนนัน้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบขอ้มลูบญัชีไดผ้่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888888 สาขาของธนาคาร หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนด 

3. บรกิารนีใ้ชส้าํหรบัตรวจสอบรายการเดนิบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นัน้ 


