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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร K-Cash Connect Plus 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบค าขอใช้บริการรวมเพ่ือธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย และ/หรือสญัญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือ
ใบสมคัร และ/หรือค าขอใช้บริการ และ/หรือใบค าขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ K-Cash Connect Plus (“ผู้ ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการ 
K-Cash Connect Plus หรือชื่ออ่ืนที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กบัธนาคาร โดยตกลงผกูพนัและ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Cash Connect Plus ดงันี ้

ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรท่ัวไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เม่ือผู้ ใช้บริการลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผลการลงทะเบียน/
สมคัรใช้บริการ และก าหนดเวลาเร่ิมใช้บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด 

ผู้ใช้บริการสามารถระบ/ุสร้างบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ได้ตามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ในแต่ละหน้าที่จะสามารถ
ท ารายการได้ภายใต้หน้าที่และเง่ือนไขที่ก าหนดในใบสมคัร   

“ผู้ใช้งำน” หมายถึง บุคคลที่ผู้ใช้บริการระบใุห้เป็นผู้ติดต่อหลกั ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ Authorizer 
และ/หรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย โดยผู้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ ใช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ระบุ ไว้ในเงื่อนไข
การใช้บริการนี ้
1.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานใช้บญัชีผู้ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอ็ม 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด  ในการ Log in เข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึง 
แต่ไม่จ ากดัเพียง การโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ผู้ใช้บริการตกลง ดงันี ้

1.2.1 เม่ือผู้ ใช้บริการได้รับอนุมตัิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งเคร่ืองมือโอนเงินไปยงัช่องทางรับข้อมูลของผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ ใช้ งาน 
โดยในการเข้าสู่ระบบครัง้แรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนเคร่ืองมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้“ช่องทำงรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address 
หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอ่ืนที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร 

1.2.2 หากธนาคารก าหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) ผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องระบเุคร่ืองมือโอนเงิน 
1.2.3 ผู้ ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลบัของผู้ใช้บริการเท่านัน้ และจะต้องควบคมุให้ผู้ใช้งาน

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการใช้บริการนีอ้ย่างเคร่งครัดด้วย การเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี ้หากเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึง่รวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าให้บคุคลอ่ืนล่วงรู้หรือได้รับเคร่ืองมือ
โอนเงิน หรือเคร่ืองมือโอนเงินสญูหายหรือถกูโจรกรรม ผู้ ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะอายดั หรือระงบั
การใช้เคร่ืองมือโอนเงินนัน้ ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือโอนเงินได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด  

1.2.4 ในกรณีที่เคร่ืองมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผู้ ใช้บริการระบุเคร่ืองมือโอนเงินไม่ถูกต้องติดต่อกันตามจ านวน
ครัง้ที่ธนาคารก าหนด/ลืมเคร่ืองมือโอนเงิน หรือครบก าหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์  
02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 

1.2.5 ผู้ใช้บริการสามารถอายดัหรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า หรือระงบัการใช้บริการได้ โดยติดต่อ 
K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดงันี ้

1.2.5.1 การอายดัหรือระงับการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการ
ครบถ้วน 

1.2.5.2 การอายดัหรือระงบัการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า ภายใน 1 รอบบิลถดัไปนบัแต่วนัที่ธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจาก
ผู้ ใช้บริการครบถ้วน ทัง้นี ้“กำรโอนเงินท่ีมีข้อตกลงล่วงหน้ำ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงที่ท าไว้ล่วงหน้า เช่น การ  
หกับญัชีเพ่ือช าระค่าบริการสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพ่ือช าระค่าสินค้า/บริการ 

1.2.5.3 การระงบัการใช้บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดส าหรับแต่ละบริการ 
1.2.6 เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเลี่ยงการก าหนดให้ ผู้ติดต่อหลกั ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator Viewer 

Maker Verifier และ Authorizer เป็นบคุคลเดียวกนั รวมทัง้หลีกเลี่ยงการมอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลกั ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator Viewer 
Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็นบคุคลเดียวกนั 
1.3 ผู้ ใช้บริการตกลงให้ผู้ใช้งานมีอ านาจกระท าการแทนผู้ ใช้บริการในการใช้บริการได้ตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้โดยผู้ ใช้บริการตกลงว่าการกระท า
ของผู้ใช้งานมีผลผกูพนัผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการกระท าการเองทุกประการ และการกระท าใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเบิกจ่าย/ถอนเงินจากบญัชี
เงินฝาก การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของบริ การ/
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ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใช้บริการ ที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ) ผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน  
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง ผู้ ใช้งาน หรือบุคคลอ่ืนใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผกูพนัผู้ใช้บริการ
เสมือนผู้ ใช้บริการกระท าการเอง รวมทัง้ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไ ว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมใน 
ครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนบัแต่เวลาที่ยืนยนัท าธุรกรรม ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสาร
ที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่าผู้ใช้บริการได้ท าธุรกรรมนัน้ และใช้ด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 
1.4 ผู้ ใช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ ใช้บริการสามารถท าธุรกรรม
ด้วยตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่ธุรกรรมที่ธนาคารก าหนดให้ต้อง
ท าเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ ทัง้นี  ้ผู้ ใช้บริการต้องตรวจสอบยอด เงิน 
ภายหลงัจากท าธุรกรรมทกุครัง้ 
1.5 ผู้ ใช้บริการจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท า
การของธนาคาร เพ่ือด าเนินการดงัต่อไปนีต้ามที่ธนาคารก าหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบญัชีที่ผกูกบับริการ 
• แจ้งระงบัการใช้บริการชัว่คราว (Hold) 
• ยกเลิกการระงบัใช้บริการชัว่คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ 
ทัง้นี  ้การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อกบัญชีผู้ ใช้งาน (Unlock User ID) ผู้ ใช้งานสามารถติดต่อ 

Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง  
1.6 ผู้ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการช าระค่าสนิค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงินย้อนหลงัได้ และผู้ใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท า
รายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด  

 “หลักฐำนกำรท ำรำยกำร” หมายถึง ใบบนัทึกรายการ ใบแจ้งการช าระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และ
หลกัฐานอื่นใดที่ท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสื่อบนัทึกข้อมลูอ่ืนใดที่ใช้เก็บข้อมลู หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 
1.7 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิดงันี ้

1.7.1 ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชี  
ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด เพื่อท าธุรกรรมของผู้ ใช้บริการ และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใช้
บริการ ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ 

1.7.2 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีอย่างน้อยเท่ากบัรายการที่ธนาคารจะต้องหกัเงิน 
1.7.3 ในกรณีที่เจ้าของบญัชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสัง่ให้หกัเงิน จะท าให้ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของเจ้าของบญัชี และผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้  โดยผู้ ใช้บริการจะติดตามเจรจากับเจ้าของบญัชี เพื่อการรับช าระหนีแ้ละ/หรือ
บรรดาภาระผกูพนัใดๆ ที่ผู้ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีต่อกนั และ/หรือเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ใช้บริการต่อไปเอง 

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดงักล่าวให้ธนาคารทราบล่าช้าจนท าให้ธนาคาร 
ไม่อาจแก้ไขข้อมูลในระบบงานได้ทันไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามที่ได้รับค าสัง่จาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการด าเนินการของธนาคารตามค าสัง่ดงักล่าวถกูต้องและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้าของบญัชี 
1.8 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบุในใบค าขอใช้บริการและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ผู้ใช้บริการมีอยู่
กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหัก
บญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ  
1.9 ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และหลกั เกณฑ์
ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหน้า (รวม
เรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัที หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
1.10 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดแูล 
และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพื่อเข้า ช าระหนี ้
และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ 
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1.11 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตุใดก็ตาม ให้เงื่อนไขการใช้บริการนีมี้ผล
บงัคบัใช้กบับญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

1.12 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการเพ่ือท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้
และ/หรือเพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 
1.13 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ตขดัข้อง 
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
1.14 ผู้ ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผู้ ใช้บริการหรือบุคคลที่ผู้ ใช้ บริการ
มอบหมายจะเป็นผู้ให้ ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบนั และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถน ามาใช้ในการให้บริการและน ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ของธนาคารให้เป็นปัจจุบนัได้ โดยผู้ ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกา รนี ้ทัง้นี ้
หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุนั หรือผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่
มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.15 หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
1.16 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้องระงับ
การด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดงักล่า ว ผู้ ใช้บริการ
สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ข้อมลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารร้องขอ เม่ือผู้ใช้บริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการด าเนินการ ยกเลิกการระงับการ
ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งแก่ผู้ ใช้บริการ โดยผู้ ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบการด าเนินการ และธุรกรรมที่เกิดขึน้ก่อนคร บ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดที่ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
1.17 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสดุตามที่ธนาคารก าหนดและ/หรือตามที่ธนาคารปลายทางสามารถให้บริการ
ได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตามข้อตกลงที่ผู้ใช้บริการ
มีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  
1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการที่ระบุในใบค าขอใช้บริการไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร 
ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักล่าวให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะ
ไปว่ากล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ 
1.19  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุอ่ืนใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกในการ
ใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ 
1.20 ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคล และ/หรือ
สถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด แต่ จะมีการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ ทัง้นี ้
ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคลใดไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
ธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1.21 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคาร
ในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใด 
1.22 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมลูใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผู้ใช้บริการไปยงัช่องทางรับข้อมลูที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งเอง ส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้อมลูอ่ืน ไม่ว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ หรือ
ส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่ าวได้ส่งถึงผู้ ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึ่ง หากมีการย้าย 
เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนช่องทางรับข้อมลู ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
1.23 ในกรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บังคบัตามเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป 
ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกับเงื่อนไขการใช้บริการทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้ 
และให้ถือว่าเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนีด้้วย แต่หากมีความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขใด ผู้ ใช้บริการ 
ตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 
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1.24 ถ้าข้อความใดในเง่ือนไขการใช้บริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ในประการใด ให้ข้อความที่เหลื อ 
ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ ได้
ของข้อความดงักล่าวนัน้ 
1.25 เง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้  
1.26 เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอใช้บริการด้วย  
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระของ
ค่าตอบแทนนัน้ๆ 
2.2  ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ ใช้บริการไปก่อน ผู้ ใช้บริการ 
ตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
ข้อ 3. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผู้ ใช้ บริการให้
ความยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมคว ร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ก ารเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ผู้ใช้บริการ
ตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 
ข้อ 4. กำรสิน้สุดของบริกำรและผลกำรสิน้สุด 
4.1 ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผู้ ใช้บริการรา ยใด 
รายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการ
ดงักล่าว 

4.1.1 ข้อมูล รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคญั  

4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบค าขอใช้
บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบคุคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงค์อนั
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

4.1.3 ผู้ ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้ม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภา ษี
อากร 

4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระ
หนีข้องผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธุรกิจ หรือช าระบญัชี 

4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบค าขอใช้บริการ และเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทุกบริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งใ ห้ธนาคาร
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการและเอกสาร
ประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 
4.3 กรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่ผู้ใช้บริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขการใช้
บริการนี ้จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบตัิภาระหน้าที่ดงักล่าวจนครบถ้วนแล้ว 
 
 

 



 

9930027-07-22 
(v6e/0319/KB989/0820) 5/7 

ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับ K-Cash Connect Plus 
K-Cash Connect Plus เป็นช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ ให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของธนาคารได้ทัง้บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีออมทรัพย์ บญัชีฝากประจ า ดงันี ้
1. บริกำรโอนเงิน 
1.1 บริการโอนเงินระหว่างบญัชีของผู้ ใช้บริการหรือโอนเงินเพื่อบุคคลอ่ืนที่มีบญัชีกับธนาคาร ผู้ ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีกระแสรายวนั 
บญัชีออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการ เข้าบญัชีกระแสรายวนั บญัชีออมทรัพย์ ของผู้ ใช้บริการ หรือของบุคคลอ่ืนที่มีบญัชีกบัธนาคาร โดยผู้ ใ ช้บริการตกลงให้
ธนาคารหกัและน าเงินเข้าบญัชีตามวนั/เวลาที่ก าหนด 
1.2 บริการโอนเงินเพ่ือบุคคลอ่ืนที่มีบญัชีธนาคารอ่ืน ผู้ ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีกระแสรายวัน บญัชีออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการเข้าบัญชี
กระแสรายวนั บญัชีออมทรัพย์ของบคุคลอ่ืนที่มีบญัชีธนาคารอ่ืน โดยผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัและน าเงินเข้าบญัชีตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
1.3 บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ผู้ ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีกระแสรายวนั บัญชีออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการ  เข้าบัญชีกระแส
รายวัน บัญชีออมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนที่มีบญัชีธนาคารหรือธนาคารอ่ืน ผ่านรหัสพร้อมเพย์ (PromptPay ID) โดยผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัและ 
น าเงินเข้าบญัชีตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
2. บริกำรออกเช็คตำมค ำส่ังผู้ใช้บริกำร (Cheque Direct) เป็นบริกำรช ำระเงินด้วย Cashier Cheque ของธนำคำร 
2.1 ผู้ ใช้บริการจะส่งค าขอให้ธนาคารออก Cashier Cheque โดยระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ รับเงินตามเช็ค และจ านวนเงินให้ธนาคารทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัที่ระบใุห้ออก Cashier Cheque และผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกับญัชีล่วงหน้าก่อนวนัที่ออก Cashier Cheque 
2.2 Cashier Cheque แต่ละฉบบัที่ออก จะต้องไม่เกิน 750,000 บาท เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอ่ืน และจะต้องเป็นเช็คระบชุื่อ พร้อมขีดคร่อม A/C 
PAYEE ONLY เท่านัน้ 
2.3 ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ รับเงินตามเช็คทราบเง่ือนไขและข้อปฏิบตัิในการรับเช็ค ณ จดุจ่ายเช็ค 
2.4 ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ทรงเช็ค (ถ้ามี) ให้กบัผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาอนัสมควร 
2.5 ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารจัดท าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แทนผู้ ใช้บริการ ทุกๆ วันท าการสุดท้ายของเดือน หรือภายในก าหนดเวลาที่
ธนาคารและผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกนั 
 "วนัท าการ" หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 
2.6 ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าผู้ทรงเช็คสามารถอายัดเช็คในกรณีเช็คสูญหายได้ โดยจะต้องน าใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่พร้อมหลักฐาน
เกี่ยวกับตวัผู้ทรงเช็คมายื่นขออายดัเช็คต่อธนาคาร เม่ือธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ธนาคารจะท าการออกเช็คฉบบัใหม่ให้กับผู้ทรงเช็ คภายใน 15 
วนัท าการ นบัจากวนัที่ขออายดัเช็ค ในกรณีที่ผู้ทรงเช็คน าเช็คฉบบัที่สญูหายนัน้มาขึน้เงินกบัธนาคารก่อนระยะเวลาดงักล่าว ผู้ทรงเช็คจะต้องยกเลิกการ
อายดัเช็คกบัธนาคารก่อน ธนาคารจึงจะพิจารณาการจ่ายเงินตามเช็คให้ผู้ทรงเช็คได้ 
2.7 ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจดุจ่ายเช็ค ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัท าการ 
3. บริกำรสอบถำมข้อมูลบัญชี ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูลบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝำกประจ ำ ได้ ดังนี ้
3.1 ข้อมลูบญัชีในวนัเดียวกนั สามารถเรียกดยูอดบญัชีและขอรายการเดินบญัชีในวนัเดียวกนัได้ (แบบ Real Time) 
3.2 ข้อมลูบญัชีย้อนหลงั สามารถเรียกด ูStatement ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.3 ข้อมลูบญัชีฝากประจ า 
3.4 ข้อมลูสรุปยอดรวมของทกุประเภทบญัชี 
4. บริกำรรำยงำนทำงด้ำนกำรเงิน ผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอให้ธนำคำรออกรำยงำนเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้ ดังนี ้
4.1 รายงานด้านช าระเงิน สามารถขอให้ธนาคารออกรายงานส าหรับรายการช าระเงินทุกประเภทที่ท าผ่าน K-Cash Connect Plus ได้แก่ บริการ
โอนเงิน บริการออกเช็คตามค าสัง่ผู้ใช้บริการ 
4.2 รายงานข้อมลูบญัชีในวนัเดียวกนั สามารถขอให้ธนาคารออกรายงานยอดบญัชีและรายการเดินบญัชีในวนัเดียวกนัได้ 
4.3 รายงานข้อมลูบญัชีย้อนหลงั สามารถเรียกด ูStatement ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
4.4 รายงานข้อมลูบญัชีฝากประจ า 
4.5 รายงานสรุปยอดรวมของทกุประเภทบญัชี 
5. บริกำรหักเงินและน ำส่งเงินภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพำกรแทนผู้ใช้บริกำร (e-WHT) 
5.1 ผู้ใช้บริการตกลงส่งค าขอโอนเงินและรายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้กบัธนาคารตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
5.2 ธนาคารจะด าเนินการออกหลกัฐานแสดงการรับช าระเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายเป็นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ รับเงิน 
5.3 ผู้ ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหกับญัชีอตัโนมตัิจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการล่วงหน้าก่อน
วนัที่ธนาคารน าส่งเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
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5.4 ผู้ ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ประกอบการส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่
กรมสรรพากรตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
5.5 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ประกอบการส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร ผิดพลาด หรือ
คลาดเคลื่อนไป และท าให้การน าส่งเงินภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ ใช้บริการจะรับผิดชอบและด าเนินการแก้ไขและ/หรือน าส่งรายการภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
และ/หรือข้อมลูใดๆ ที่ใช้ประกอบการส่งเงินภาษีเพ่ิมเติมต่อกรมสรรพากรเองโดยตรง 
6. บริกำรอื่นๆ 
6.1 บริการข้อมูลรายการที่ท าผ่านระบบ (Audit Trail) ผู้ ใช้บริการสามารถดรูายการที่ท าผ่านระบบ และตรวจสอบสถานะ รวมทัง้ผู้ท าและผู้อนมุตัิ
รายการได้ 
6.2 บริการสัง่ซือ้สมดุเช็ค อายดัเช็ค และดขู้อมลูเช็คคืน สามารถใช้บริการตามที่ธนาคารก าหนด 
6.3 บริการข้อมลูด้านการช าระเงิน (Bill Payment) สามารถใช้บริการตามที่ธนาคารก าหนด 
6.4 บริการข้อมลูเช็คเรียกเก็บพิเศษ 
6.5 บริการช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผู้ ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีกระแสรายวนั บญัชีออมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ เข้าบญัชี
ผู้ รับช าระเงิน โดยผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัและน าเงินเข้าบญัชี ตามวนัและเวลาที่ก าหนด 
6.6 บริการอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะให้บริการในอนาคตตามที่ธนาคารก าหนด 
7. ผู้ ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่งที่อยู่ในบริการ K-Cash Connect Plus ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ                 
ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการรับทราบว่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปีดงักล่าวเป็นการช าระล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการขอยกเลิกบริการในระหว่างรอบปี ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการดงักล่าวให้แก่ผู้ ใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 

ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับ K-Corporate Mobile Banking 
K-Corporate Mobile Banking เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถใช้ช่องทาง K-Cash Connect Plus และเคร่ืองมือ

โอนเงิน ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการ เพื่ออนุมตัิรายการ ใช้บริการโอนเงิน บริการสอบถามข้อมูลบญัชี บริการรายงานทางด้าน การเงิน บริการ
ข้อมลูด้านการช าระเงิน และบริการอ่ืนที่จะให้บริการในอนาคต ได้ตามที่ธนาคารก าหนด ดงันี ้
1. ผู้ ใช้บริการต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ แบบเติมเงิน (Pre-Paid) หรือรายเดือน (Post-Paid) ที่
รองรับ Application ส าหรับการใช้บริการ K-Corporate Mobile Banking 
2. ผู้ ใช้บริการจะต้องใช้บญัชีผู้ ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token หรือ One Time Password (OTP) เช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้
ส าหรับการใช้บริการ K-Cash Connect Plus 
3. ผู้ ใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการ K-Corporate Mobile Banking นอกเหนือจากการใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ตามปกติ (Air Time) โดยกรณีโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน (Post-Paid) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้จาก
ใบแจ้งหนีข้องผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Pre-paid) ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
4. ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดค่าในโทรศพัท์เคลื่อนที่ให้ยินยอมเปิดเผยพิกดัในการท ารายการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับ K-Cash Connect Plus 
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ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับบริกำรเช่ือมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) 
บริการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ ให้สามารถใช้บริการผ่าน

ช่องทาง K-Cash Connect Plus โดยไม่ต้อง upload ข้อมลูการใช้บริการเข้าระบบของธนาคารทกุครัง้ที่ใช้บริการ ดงันี ้
1. ผู้ ใช้บริการจะไม่ upload ข้อมูลการใช้บริการเข้าระบบของธนาคาร แต่ผู้ ใช้บริการจะเชื่อมโยงระบบ SFTP Server ของผู้ ใช้บริการเข้ากบัระบบ 
SFTP Server ของธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด  
2. ผู้ใช้บริการจะก าหนด IP Address ของระบบ SFTP Server ของผู้ใช้บริการ ที่จะเชื่อมโยงมาระบบ SFTP Server ของธนาคาร 
3. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารจัดส่งบญัชีผู้ ใช้งาน (User ID) ทางอีเมล และรหสัผ่าน (Password) ทาง SMS ส าหรับการเชื่อมโยงระบบให้กับ 
ผู้ติดต่อหลกัตามที่ระบใุนใบค าขอใช้บริการ  
4. ผู้ ใช้บริการจะต้องใช้บญัชีผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ที่ได้รับ เพื่อเชื่อมโยงมายงัระบบ SFTP Server ของธนาคารในการใช้
บริการทกุครัง้ 
5. หากผู้ ใช้บริการไม่ได้เข้าระบบเพื่อใช้บริการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) แต่ผู้ ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการผ่าน
ช่องทาง K-Cash Connect Plus ผู้ใช้บริการจะต้อง upload ข้อมลูการใช้บริการเข้าระบบของธนาคาร ตามเงื่อนไขการใช้บริการ K-Cash Connect Plus  
6. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับ K-Cash Connect Plus  

 


