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คู่มือ/ค าแนะน าการใหบ้ริการ - บริการรบัเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย (K-eDocument) 

ผูส้มคัรท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร ("ผูใ้ชบ้ริการ") ตกลงใชบ้ริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย หรือช่ืออื่นท่ี  บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) อาจเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร (“บริการ”) ตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากธนาคาร โดยตกลงปฏิบติัตาม

เง่ือนไข ดงัน้ี 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการทัว่ไป 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัร/เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการไดต้ามเง่ือนไขและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด เช่น ผ่านเจา้หน้าท่ีธนาคารท่ีดูแล

ผูใ้ชบ้ริการ 

2. เมื่อธนาคารอนุมติัการสมคัร/เปล่ียนแปลงและแจง้ผลใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ ธนาคารจะส่งเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี ใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้ริการทางอีเมลตาม E-Mail Address หรือช่องทางรบัขอ้มลูอื่นท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้บัธนาคารล่าสุด ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารมี

สิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูลดังกล่าวไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากมีการ

สมคัร/เปล่ียนแปลงอยู่ก่อนแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารส่งเอกสารส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชบ้ริการสมคัร/เปล่ียนแปลงครั้งล่าสุด 

แทนการสมคัร/เปล่ียนแปลงครั้งก่อน 

ผลิตภณัฑ ์ เอกสาร ความถ่ี รูปแบบไฟล ์ ภาษา 

เงินฝากออมทรพัย ์ รายการเดินบญัชี ตามรอบการส่งท่ี 

ผูใ้ชบ้ริการเลือก (รายเดือน/

รายปักษ์/รายสปัดาห)์ 

ตามท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือก 

(PDF/CSV) 

ตามท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือก 

(TH/EN) 

เงินฝากกระแสรายวนั/

เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 

(OD) 

รายการเดินบญัชี ตามรอบการส่งท่ี 

ผูใ้ชบ้ริการเลือก (รายเดือน/

รายปักษ์/รายสปัดาห)์ 

ตามท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือก 

(PDF/CSV) 

ตามท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือก 

(TH/EN) 

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF 

สินเชื่อบุคคล ใบแจง้ยอดบญัชีสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย รายเดือน PDF TH 

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยั ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 

หนังสือรบัรองดอกเบี้ ยเงินกู ้ รายปี PDF TH 

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย ์ ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 

หนังสือแจง้เตือนตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีจะครบก าหนดใน

เดือนปัจจุบนัและเดือนถดัไป 

รายเดือน PDF TH 

หนังสือค ้าประกนั ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 

หนังสือแจง้เตือนภาระหนังสือค ้าประกนัท่ีจะครบก าหนด

ในเดือนปัจจุบนัและเดือนถดัไป และรายการหนังสือค ้า

ประกนัท่ีมีค่าธรรมเนียมคา้งช าระ 

รายเดือน PDF TH 

รายงานสรุปวงเงินและภาระหนังสือค า้ประกนัของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

รายเดือน CSV TH 

อาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งิน /

รบัรองและจา่ยเงินตาม

ตัว๋แลกเงิน 

ใบแจง้หกับญัชีและใบเสร็จรบัเงิน ทุกครั้งท่ีมรีายการ PDF TH 
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3. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตัวใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อใหธ้นาคารตรวจสอบและยืนยนัความมีตัวตนของผูใ้ชบ้ริการ โดย

ผูใ้ชบ้ริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ท่ีใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลท่ี

ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง เป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มลูท่ีธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการและ

น ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้ริการและ

ท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบันของเอกสาร 

ขอ้มลู และรายละเอียดดงักล่าว 

ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มลูส่วนตวั โดยขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการเป็นขอ้มลูส าคญั หาก

ผูใ้ชบ้ริการไม่ระมดัระวงัหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุใหม้ีผูน้ าขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไปแสวงหาประโยชน์อื่นใด และก่อใหเ้กิด

ความเสียหายกบัผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิส่งเอกสารส าหรบัทุกผลิตภณัฑ/์ทุกบญัชีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีอยูแ่ละ/หรือท่ีจะมีในภายหน้า (ไม่ว่าจะระบุ

ไวใ้นใบสมคัรหรือไม่ก็ตาม) ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทางอีเมลตาม E-Mail Address หรือช่องทางรบัขอ้มลูอื่นท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้บัธนาคาร

ล่าสุด ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้และไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการ 

5. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารยกเลิกการจดัส่งเอกสารทางช่องทางรบัขอ้มลูท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวใ้นครั้งก่อน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการรบั

ผ่านสาขาของธนาคาร รบัทางไปรษณีย ์ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้และไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการ 

6. เมื่อธนาคารไดส่้งเอกสารใหผู้ใ้ชบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว หากไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งทกัทว้ง

ภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีธนาคารส่งเอกสาร หากไม่ทกัทว้งภายในเวลาดงักล่าว ถือว่าเอกสารท่ีธนาคารไดส่้งน้ันถูกตอ้งแลว้ 

7. กรณีเอกสารท่ีธนาคารส่งอยูใ่นรปูแบบไฟล ์PDF หรือ CSV ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใส่รหสัผ่านในการเปิดเอกสารดงักล่าว 

8. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินการ ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อสาขาของธนาคารในวนัและเวลาท าการของธนาคาร  

K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอืน่ท่ีธนาคารก าหนด 

9. ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการน้ี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามระยะเวลาและ

อตัราท่ีธนาคารก าหนด และแจง้หรือประกาศใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และจะมีในภาย

หน้า ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และตกลงรับผิดชอบภาษีอากร และเงินอื่นใดท่ีเกิดขึ้ นจากการใชบ้ริการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า

ธนาคารมีสิทธิและดุลยพินิจท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใชจ้่าย และ/หรือวิธีการค านวณ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร

เมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หรือประกาศ ณ ท่ีท าการสาขาหรือในเว็บไซตข์องธนาคาร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

วนั ก่อนการเปล่ียนแปลงมีผล โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีดว้ย เวน้แต่การเปล่ียนแปลงน้ัน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจง้หรือประกาศใหท้ราบแต่อย่างใด และถือว่าผู ้ใช้บริการตกลงยินยอมด้วยทุกประการ ทั้งน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใชจ้่าย ภาษีอากร และเงินอื่นใดท่ีเกิดขึ้ นจากการใชบ้ริการจากบญัชีเงิน

ฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยูก่บัธนาคารไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ และผูใ้ชบ้ริการจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยนิยอมน้ี

จนกว่าจะยกเลิกการใชบ้ริการ 

10. ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการหกัเงินจากบัญชี ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารแกไ้ขความผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้ นใหถู้กตอ้งไดต้ามความเป็นจริง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการหกัเงินจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ทราบล่วงหน้า 

11. ในกรณีท่ีเอกสารท่ีธนาคารส่งทางไปรษณีย์ถูกส่งคืนมายงัธนาคาร เป็นจ านวน 3 ครั้ง ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิยกเลิก

การส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ดท้นัที ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

12. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงช่องทางรบัขอ้มลูท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้ช่องทางรบัขอ้มลูท่ีเปล่ียนแปลงให้

ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และธนาคารจะส่งเอกสารทางช่องทางรบัขอ้มลูตามท่ีเปล่ียนแปลงในรอบการส่งถดัไป หรือตามท่ี



 

คู่มือ/ค าแนะน าการใหบ้รกิาร 

บรกิารรบัเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย (K-eDocument)  

 

Eผล006-12-18                หนา้ 3/4 

ธนาคารก าหนด ทั้งน้ี เอกสารท่ีธนาคารไดส่้งทางช่องทางรบัขอ้มลูท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้บัเอกสาร

แลว้ 

13. การใหบ้ริการและด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัท าขึ้ นเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการ ความรบัผิดตามธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการและธนาคารแต่ละฝ่ายตอ้งรบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น

จากการท่ีฝ่ายตนกระท าโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติผิดขอ้ก าหนด หรือกระท า โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ง

รบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึงในความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจควบคุมสัง่การของฝ่ายตน 

14. ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า ในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปฏบิติัตามรปูแบบ ขอ้ก าหนด และประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสาร

ใดๆ ท่ีเกี่ยวกบับริการแต่ละประเภท ท่ีแจง้หรือประกาศใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีและมีผล

ผกูพนัผูใ้ชบ้ริการทุกประการ 

ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ี รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรูปแบบขอ้มลูเอกสาร รอบ

การส่ง รปูแบบไฟลเ์อกสารได ้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีดว้ย นอกจากน้ี ธนาคารมี

สิทธิระงับ เปล่ียนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหน่ึง โดย

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั เปล่ียนแปลง และ/หรือยกเลิก

บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัทีตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

14.1 ขอ้มูล รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการใหไ้ว ้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 

14.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตามบริการน้ี 

หรือการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน่ อาจ

มีวตัถุประสงคอ์ันไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคาร หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั ค าสัง่ คู่มือ ค าขอความ

ร่วมมือ และ/หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจ หรือ

ธนาคาร 

14.3 ผูใ้ชบ้ริการปฏบิติัผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใชจ้่าย ภาษีอากร 

และ/หรือเงินอื่นใดท่ีเกิดขึ้ นจากการใชบ้ริการ 

14.4 ธนาคารตอ้งปฏบิติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และ/หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจ 

15. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มลู เอกสารใดๆ ท่ีธนาคารส่งใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไปยงัช่องทางรบัขอ้มลูท่ีระบุในใบสมคัร ไม่ว่าจะ

ส่งเอง ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่งอีเมล ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรบัขอ้มลูอื่น ไม่

ว่าจะมีผูร้ับไวห้รือไม่ หรือส่งใหไ้ม่ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ใหถื้อว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มูล หรือเอกสารดงักล่าวไดส่้งถึง

ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ อน่ึง หากมีการยา้ย เปล่ียนแปลง หรือร้ือถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรทนัที ทั้งน้ี “ช่องทางรบัขอ้มลู” หมายถึง ท่ีอยู ่E-mail Address หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่น

ท่ีผูใ้ชบ้ริการตกลงไวก้บัธนาคาร 

16. ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขการใชบ้ริการทัว่ไป ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ

ทัว่ไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ และใหถื้อว่าขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะเป็นส่วนหน่ึง

ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีดว้ย แต่ถา้มีความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขใด ผูใ้ชบ้ริการตกลงปฏบิติัตามค าวินิจฉยัของธนาคารทุกประการ 



 

คู่มือ/ค าแนะน าการใหบ้รกิาร 

บรกิารรบัเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย (K-eDocument)  
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17. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีใหใ้ชบ้ังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทท่ี

เกิดขึ้ น 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ส าหรบัการรบัรายการเดินบญัชีเงินฝากทางอีเมล 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัร/เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการ (รวมถึงเปล่ียนแปลงรอบการส่ง รูปแบบไฟลเ์อกสาร หรือ E-mail Address) ท่ี

สาขาของธนาคารภายในวนัและเวลาท าการของธนาคาร หรือผ่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ไดทุ้กวนั 

ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด (ยกเวน้กรณีสมัคร/เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการส าหรับผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคล 

สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะท่ีสาขาของธนาคาร และผูด้แูลความสมัพนัธล์กูคา้เท่าน้ัน) 

2. ธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทางอีเมล ตามรอบการส่งท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือก ดงัน้ี 

2.1 รายสัปดาห ์เป็นรายการเดินบญัชีตั้งแต่วนัจนัทร์ของสัปดาหท่ี์ผ่านมา จนถึงวนัอาทิตยข์องสัปดาหท่ี์จะส่ง โดยธนาคารจะส่ง

รายการเดินบญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการในวนัจนัทรข์องสปัดาหท่ี์จะส่ง 

2.2 รายปักษ์ (15 วนั) เป็นรายการเดินบัญชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 15 ของเดือนเดียวกนั โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบญัชีให้

ผูใ้ชบ้ริการในวนัถดัไป และรอบต่อไปจะเป็นรายการเดินบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 16 จนถึงวนัส้ินเดือนของเดือนเดียวกนั และจะส่งให้

ผูใ้ชบ้ริการในวนัถดัไป 

2.3 รายเดือน เป็นรายการเดินบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึงวันส้ินเดือนของเดือนเดียวกัน โดยธนาคารจะส่งรา ยการเดินบัญชีให้

ผูใ้ชบ้ริการในวนัถดัไป 

3. บริการน้ีใชส้ าหรบัตรวจสอบรายการเดินบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์และกระแสรายวนัของผูใ้ชบ้ริการเท่าน้ัน 

4. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าผ่าน K-Contact Center หมายเลข 

02-8888888 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง หรือแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีสาขาของธนาคารภายในวนัและเวลาท า

การของธนาคาร (ส าหรับผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคลสามารถแจง้ยกเลิกไดเ้ฉพาะท่ีสาขาของธนาคารเท่าน้ัน) หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคาร

ก าหนด โดยธนาคารจะยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็ว 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ส าหรบัการรบัรายการเดินบญัชีเงินฝากทางไปรษณีย ์(ส าหรบับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่าน้ัน) 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัร/เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารภายในวนัและเวลาท าการของธนาคาร หรือผ่านช่องทาง K-

Contact Center หมายเลข 02-8888888 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด (ยกเวน้กรณีสมคัร/

เปล่ียนแปลงการใชบ้ริการส าหรบัผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคล สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะท่ีสาขาของธนาคารเท่าน้ัน) 

2. ธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีรายเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึงวันส้ินเดือนของเดือนเดียวกัน ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทางไปรษณีย์ ตาม

แบบฟอรม์และระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

3. บริการน้ีใชส้ าหรบัตรวจสอบรายการเดินบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของผูใ้ชบ้ริการเท่าน้ัน 

4. ใหน้ าขอ้ 4. ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะ ส าหรบัการรบัรายการเดินบญัชีเงินฝากทางอีเมล มาใชบ้งัคบักบัขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะน้ีโดยอนุโลม 

 


