คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร e-Tax invoice & e-Receipt
ผู้ขอใช้ บริ การที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผู้ใช้ บริ การ”) ตกลงใช้ บริ การ e-Tax Invoice & e-Receipt กับ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดังนี ้
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำรทั่วไป
ข้ อ 1. ผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์จะให้ ธนาคารดาเนินการดังนี ้
1.1 ยื่นคาขอในการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรื อใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในนามผู้ใช้ บริ การต่อกรมสรรพากร
1.2 จัดทา และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารจัดทาตามสัญญาฉบับนี ้ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อสินค้ าหรื อผู้รับบริ การ
ของผู้ใช้ บริ การ (เว้ นแต่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุวา่ จะเป็ นผู้ส่งมอบใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อสินค้ าหรื อ
ผู้รับบริ การของผู้ใช้ บริ การด้ วยตนเอง)
1.4 ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามข้ อ 1.1 ถึง 1.3 แทนผู้ใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ ตามขอบเขต ขันตอน
้
ระยะเวลา และเงื่อนไขการดาเนินการตามที่ธนาคารกาหนด
ข้ อ 2. นอกเหนือจากการดาเนินการตามข้ อ 1. หากผู้ใช้ บริ การประสงค์ให้ ธนาคารจัดส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจัดทาตามสัญญานี ้ให้ แก่กรมสรรพากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแทน
ผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบ ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด และให้ ถือว่าความประสงค์ดงั กล่าว
มีผลผูกพัน จนกว่าธนาคารจะได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 3. ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนให้ แก่ธนาคารเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ทังนี
้ ้ ภายในเวลาและตามรู ปแบบและ
วิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ใช้ บริ การขอรับรองต่อธนาคารว่า ธนาคารมีสิทธิใช้ ข้อมูลเพื่อการดังกล่าวได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ 4. ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การ ไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินการแทนผู้ใช้ บริ การ ทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้ และจะมีในภายหน้ าให้ แก่ธนาคาร ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งหรื อประกาศให้
ผู้ใช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผู้ใช้ บริ การไม่ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวภายในกาหนดเวลาชาระ ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระ
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะชาระให้ ครบถ้ วน
ภาษีอากร ค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทังค่
้ าฤชาธรรมเนียมใดๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้ บริ การไปก่อน
ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึง่ อยู่ในความครอบครอง
ดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทาง
ใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้ และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าว
ข้ อ 5. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริ การ
5.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อ
ผู้ใช้ บริ การให้ ความยินยอม
5.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่
เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ น
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สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด
5.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้ อ 6. การสิ ้นสุดของบริ การและผลการสิ ้นสุด
6.1 ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อ ยุตกิ ารให้ บริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยธนาคารจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อ ยุตกิ ารให้ บริ การ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ
ดาเนินการดังกล่าว
6.1.1 ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรื อคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
6.1.2 ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามใบสมัคร หรื อ
การใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น อาจมี
วัตถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ผิ ิดกฎหมาย
และ/หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของธนาคาร
6.1.3 ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ไม่ว่าข้ อหนึง่ ข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี
อากร
6.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรื ออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ วา่ จะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถในการ
ชาระหนี ้ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนินธุรกิจ หรื อชาระบัญชี
6.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามใบสมัคร และ/หรื อ เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
6.1.6 ธนาคารต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2 ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะบอกเลิกการใช้ บริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ธนาคาร
จะเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การโดยเร็ วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์การบอกเลิก
การใช้ บริ การและเอกสารประกอบจากผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน โดยการเลิกการใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
6.3 ผู้ใช้ บริ การหมดสิทธิการจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ กรมสรรพากร ด้ วยเหตุที่ ผ้ ใู ช้ บริ การยื่นคา
ขอบอกเลิกการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะยื่นคา
ขอบอกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนยื่นคาขอบอกเลิกด้ วย
6.4 กรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้สิ ้นสุดลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การยังปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้ วนตาม
เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะปฏิบตั ภิ าระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 7. ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ คูม่ ือ คาขอความร่ วมมือ และ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้
และจะมีในภายหน้ า (รวมเรี ยกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าในการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนันทั
้ นทีตามที่ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ หากผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรี ยก
ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร
โดยพลัน
ข้ อ 8. ผู้ใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่วา่ ในรู ปแบบใดและไม่วา่ ผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลที่
ผู้ใช้ บริ การมอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ ในการให้ บริ การและ
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นามาปรับปรุ งข้ อมูลในระบบของธนาคารให้ เป็ นปัจจุบนั ได้ โดยผู้ใช้ บริ การมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริ การและ
ทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ และธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง และเป็ นปัจจุบนั ของเอกสาร
ข้ อมูล และรายละเอียดดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน ถูกต้ อง
แท้ จริ ง หรื อเป็ นปัจจุบนั หรื อผู้ใช้ บริ การไม่มีสิทธิหรื อไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริ การหรื อทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บ
บริ การ ผู้ใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว และ ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
ข้ อ 9. หากผู้ใช้ บริ การประสงค์จะแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) หรื อตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
ข้ อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถให้ บริ การได้ ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริ การหรื อ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ความร่ วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุ งการให้ บริ การของ
ธนาคารเพื่อความสะดวกในการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การตามที่ธนาคารร้ องขอ
ข้ อ 11. ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ แก่
บุคคล และ/หรื อสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริ การแต่อย่างใด แต่
ผู้ใช้ บริ การจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ แก่บคุ คลใดไม่ได้ เว้ นแต่ไ ด้ รับ
ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อ 12. การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของคูส่ ญ
ั ญาตามกฎหมาย หรื อตามสัญญาฉบับนี ้ ไม่ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาสละสิทธิที่จะ
ดาเนินการกับคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ หรื อให้ ความยินยอมในการผิดข้ อตกลงของ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ในกรณีนนั ้
ข้ อ 13. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไปยังช่องทางรับข้ อมูลที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่ง
เอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรื อส่งผ่านช่องทางรับข้ อมูลอื่น ไม่วา่
จะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ หรื อส่งให้ ไม่ได้ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้ ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรื อข้ อมูลดังกล่าวได้ ส่งถึงผู้ใช้ บริ การโดย
ชอบแล้ ว อนึง่ หากมีการย้ าย เปลี่ยนแปลง หรื อรื อ้ ถอนช่องทางรับข้ อมูล ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทันที
ข้ อ 14. ถ้ าข้ อความใดในเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ในประการใด ให้
ข้ อความที่เหลือ ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ของข้ อความดังกล่าวนัน้
ข้ อ 15. เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาท
ที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 16. เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครด้ วย
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