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ส่วนที 3: คําแนะนํา เงอืนไข และคู่มือการใช้บริการ e-Tax invoice & e-Receipt 

ผู้ขอใช้บริการทีมีชือปรากฏและลงลายมือชือในคําขอใช้บริการ (“ผู้ ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(“ธนาคาร”) ดงันี 

คําแนะนํา เงือนไข และคู่มือการใช้บริการทวัไป 
 

ข้อ 1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้ธนาคารดําเนินการดงันี   

        1.1 ยนืคําขอในการจดัทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในนามผู้ใช้บริการต่อกรมสรรพากร 

        1.2 จดัทํา และเก็บรักษาใบกํากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

        1.3 ส่งมอบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทีธนาคารจัดทําตามคําขอใช้บริการนีให้แก่ผู้ ซือสินค้าหรือ

ผู้ รับบริการของผู้ ใช้บริการ (เว้นแต่ผู้ ใช้บริการระบุว่าจะเป็นผู้ส่งมอบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซือ

สินค้าหรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง) 

        1.4 ดําเนินการอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 แทนผู้ใช้บริการ ทงัน ีตามขอบเขต ขนัตอน ระยะเวลา และเงือนไข

การดําเนินการตามทีธนาคารกําหนด 
  

ข้อ 2. นอกเหนือจากการดําเนินการตามข้อ 1. หากผู้ใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารจดัส่งข้อมูลทเีกียวข้องกบัใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/

หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ทีธนาคารจัดทําตามคําขอใช้บริการนีให้แก่กรมสรรพากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแทน

ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบ ภายใต้เงือนไขทีธนาคารกําหนด และให้ถือว่าความประสงค์ดงักล่าวมีผล

ผกูพนั จนกว่าธนาคารจะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงเป็นอย่างอนื 
 

ข้อ 3. ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมลูทีถูกต้องครบถ้วนให้แก่ธนาคารเพอืการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ทงัน ีภายในเวลาและตามรูปแบบและวิธีการ

ทธีนาคารกําหนด โดยผู้ใช้บริการขอรับรองต่อธนาคารว่า ธนาคารมีสิทธิใช้ข้อมลูเพือการดงักล่าวได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 
 

ข้อ 4. ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้บริการ ไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชืออืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในวนัที  

ของเดือนถดัไป โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีผู้ใช้บริการแจ้งไว้  

ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทงัค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ อนัจะพึงมีตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจําต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ ใช้บริการไปก่อน ผู้ ใช้บริการ 

ตกลงชําระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 

ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึงอยู่ในความครอบครองดูแล 

และ/หรือในอํานาจสงัการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อํานาจสงัการนีมาโดยทางใด เพอืเข้า

ชําระหนี และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จําต้องบอกกล่าว ทงันีธนาคารจะนําส่งหลกัฐานการหักบญัชีให้ผู้ ใช้บริการ

รับทราบ 

ในกรณีทผีู้ใช้บริการเปลียนแปลงบญัชีเงินฝากทีระบใุนคําขอใช้บริการ ไม่ว่าเมอืใดและด้วยเหตใุดก็ตาม ให้เงอืนไขการใช้บริการนีมีผลบงัคบั

ใช้กบับญัชเีงินฝากทเีปลียนแปลงทกุประการ 
 

ข้อ 5. การเปลียนแปลงเงอืนไขการใช้บริการ 

        5.1 หากเป็นการเปลียนแปลงเงือนไขทีส่งผลให้ผู้ ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสียงทีเพิมขึน การเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมือ

ผู้ใช้บริการให้ความยินยอม 

        5.2 หากเป็นการเปลียนแปลงเงือนไขอืน ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยหาก

เป็นการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ (เช่น การปรับเพิมค่าธรรมเนียมการใช้บริการทีสอดคล้องกับต้นทุนที

เพิมขึน การเปลียนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลียนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี) ธนาคารจะสือสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็น

สาระสําคญัของการเปลียนแปลงทีชดัเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั (สามสิบ) หรือระยะเวลาอนืตามทกีฎหมายกําหนด 
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        5.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกียวกบัการเปลียนแปลงเงอืนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอนื

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 
 

ข้อ 6. การสินสดุของบริการและผลการสินสดุ 

 6.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือ ยตุิการให้บริการเมอืใดก็ได้ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน โดยธนาคารจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือ ยุติการให้บริการ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน 

ได้ทันทีตามทีธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการ

ดําเนินการดงักล่าว 

  6.1.1 ข้อมลู รายละเอียด คํารับรองหรือคํายืนยันใดๆ ทีผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระสําคญั  

  6.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงทีธนาคารเชอืได้ว่า ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ทผีู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดําเนินการตามใบสมคัร 

หรือการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางทีไม่เป็นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน อาจมี

วตัถปุระสงค์อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทําให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย

และ/หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

  6.1.3 ผู้ ใช้บริการปฏิบัติผิดเงือนไขการใช้บริการนีไม่ว่าข้อหนึงข้อใด รวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/

ภาษีอากร 

  6.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึนหรืออาจจะเกิดขึนอนัทําให้ธนาคารเชอืได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการหรือความสามารถในการ

ชําระหนีของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพกิถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ดําเนินธุรกิจ หรือชําระบญัช ี

  6.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพอืดําเนินการตามใบสมคัร และ/หรือ เงือนไขการใช้บริการนี  

  6.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ทเีกียวข้อง 

 6.2 ในกรณีทีผู้ ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการตามเงือนไขการใช้บริการนี ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั (สามสิบ) ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดําเนินการต่างๆ ตามทธีนาคารกําหนด ทงัน ีธนาคาร

จะเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์การบอกเลิกการ

ใช้บริการและเอกสารประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการเลิกการใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์เมอืธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

 6.3 ผู้ ใช้บริการหมดสิทธิการจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร ด้วยเหตุทีผู้ ใช้บริการยนื

คําขอบอกเลิกการจดัทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทงัน ีก่อนทีผู้ใช้บริการจะยืนคําขอ

บอกเลิกดงักล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนยืนคําขอบอกเลิกด้วย   

 6.4 กรณีทีเงอืนไขการใช้บริการนีสินสดุลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าทใีดๆ ซงึผู้ขอใช้บริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตาม

เงอืนไขการใช้บริการนี จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบตัิภาระหน้าทดีงักล่าวจนครบถ้วนแล้ว 

 

ข้อ 7. ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง คู่มือ คําขอความร่วมมือ และ

หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกํากับดแูล และหนว่ยงานอืนใดทมีีอํานาจ (แล้วแต่กรณี) ทงัทมีีอยู่ในขณะนีและ

จะมีในภายหน้า (รวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง”) หากมีการเปลียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง ผู้ ใช้บริการ 

ตกลงว่าในการใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องทีเปลียนแปลงนันทันทีตามทีธนาคารจะแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเีกียวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารถกูเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย 

และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
 

ข้อ 8. ผู้ ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ทีให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผู้ ใช้บริการหรือบุคคลที

ผู้ ใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ ให้ ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบนั และเป็นข้อมลูทีธนาคารสามารถนํามาใช้ในการให้บริการและนํามา

ปรับปรุงข้อมลูในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบนัได้ โดยผู้ ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทําธุรกรรมใดๆ 

ทเีกียวข้องกบับริการน ีทงัน ีหากเกิดความเสียหายใดๆ เนอืงจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็น 
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ปัจจุบนั หรือผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้องกับบริการ ผู้ ใช้บริการ 

ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
 

ข้อ 9.  หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั (สามสิบ) หรือตามวิธีการทีธนาคารกําหนด 
 

ข้อ 10. ในกรณีทีมีเหตุสดุวิสัยหรือเหตุอืนใดอันทําให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือ

ดําเนินการตามทีเห็นสมควร ผู้ ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มทีและทุกวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร

เพือความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามทธีนาคารร้องขอ 
 

ข้อ 11. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนตามเงือนไขการใช้บริการนีให้แก่บคุคล 

และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้งให้

ผู้ ใช้บริการทราบ ทงันี ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนตามเงือนไขการใช้บริการนีให้แก่บุคคลใด

ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ข้อ 12. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของคู่สญัญาตามกฎหมาย หรือตามสญัญาฉบบัน ี ไม่ถือว่าคู่สญัญาสละสิทธิทจีะดําเนินการ

กบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง หรือให้ความยินยอมในการผิดข้อตกลงของ  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงในกรณีนนั 
 

ข้อ 13. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้อมลูใดๆ ทีธนาคารส่งให้ผู้ ใช้บริการไปยงัช่องทางรับข้อมูลทีระบุในใบสมคัร ไม่ว่าจะส่งเอง 

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้อมลูอืน ไม่ว่าจะมีผู้ รับ

ไว้หรือไม่ หรือส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว หรือข้อมลูดงักล่าวได้ส่งถึงผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึง 

หากมีการย้าย เปลียนแปลง หรือรือถอนช่องทางรับข้อมลู ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัท ี
 

ข้อ 14. ถ้าข้อความใดในเงอืนไขการใช้บริการนี กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ในประการใด ให้ข้อความ

ทีเหลือ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ของข้อความดงักล่าวนนั 
 

ข้อ 15. เงือนไขการใช้บริการนีให้ใช้บังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลทีมีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที

เกิดขึน  
 

ข้อ 16.  เงอืนไขการใช้บริการนี ถือเป็นส่วนหนงึของคําขอใช้บริการด้วย 


