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ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรรับแสดงใบเรียกเก็บเงนิและช ำระเงนิทำงอิเล็กทรอนิกส ์

(K CONNECT - Supply Chain) ส ำหรับผู้ซือ้สนิคำ้ (Buyer) ทีเ่ป็นผู้ช ำระเงนิให้กบั บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 เง่ือนไขนีใ้ชบ้งัคบัระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัลูกคา้ของธนาคารซึ่งเป็นผูซ้ือ้สินคา้และ/
หรือบริการ (Buyer) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูข้อใชบ้ริการ”) ท่ีตอ้งการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน หรือใบรายงานการขาย แลว้แต่กรณี (“ใบ
เรียกเก็บเงิน”) เพ่ือท าค  าสั่งโอนเงิน และ/หรือ ขอเบิกใชส้ินเช่ือทางอินเตอรเ์น็ตเพ่ือช าระเงินค่าบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ /สินคา้และ/หรือ
บริการดังกล่าวให้กับบมจ.การบินไทย (Supplier) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย”) ผ่านบริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) (“บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”) โดยธนาคารจะเป็น
ตวักลางในการน าขอ้มลูใบเรียกเก็บเงินของผูข้ายมาแสดงบนเว็บไซตข์องธนาคาร และผูข้อใชบ้ริการสามารถเขา้มาท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร
เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของใบเรียกเก็บเงิน  และเลือกท าค  าสั่งโอนเงินและ/หรือเบกิใชส้ินเช่ือเพ่ือช าระค่าสินคา้และ/หรือบรกิาร และ/หรือ
บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ใหก้ับผูข้าย ซึ่งธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ หรื อในกรณีท่ีขอเบิกใชส้ินเช่ือ 
ธนาคารจะด าเนินการโอนจ านวนเงินท่ีผูข้อใชบ้ริการไดข้อเบกิใชส้ินเช่ือดงักล่าว เพ่ือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายในวนัครบก าหนดช าระเงิน
ตามที่ผูข้ายก าหนด (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “วนัครบก าหนดช าระเงิน”) ทัง้นีเ้ง่ือนไขการใหบ้รกิารสินเช่ือทางอิเล็กทรอนิกสมี์ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผูข้อใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยเขา้มาท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร โดยมิตอ้งติดต่อธนาคารโดยวิธีการอ่ืนใดอีก และ
สามารถใชบ้รกิารไดต้ามวนั และเวลาท่ีธนาคารก าหนด 
2. ในการสมคัรใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งมี
อีเมล และมีบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรพัย ์อยู่กับธนาคารอย่างนอ้ย 1 บญัชี จากนัน้ทางธนาคารจะแจง้ช่ือผูใ้ชง้าน 
(User ID) และจัดส่งรหัสผ่าน (Password) ส  าหรับผู้ขอใช้บริการแต่ละท่าน ให้ผู้ขอใช้บริการทราบทาง email address ตามท่ีแจ้งไว ้
กบัธนาคาร 
3. ผูข้อใชบ้ริการจะเริ่มใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) ไดก้็ต่อเม่ือไดร้บั
แจง้อนมุตัิใหใ้ชบ้ริการจากธนาคาร และไดใ้ชร้หสัผ่านท่ีไดร้ับดงักล่าวเขา้สู่ระบบของธนาคารแลว้ โดยผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเปล่ียนรหสัผ่าน 
ท่ีไดร้บัก่อนการเขา้ระบบครัง้แรก มิฉะนัน้จะไม่สามารถท ารายการใดๆ ในระบบได ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารเขา้ระบบครัง้แรก ระบบจะท า
การบงัคบัใหมี้การเปล่ียนรหสัผ่านโดยอตัโนมตัิ 
4. ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการให้ตัวแทนท่ีได้รับมอบอ านาจให้ท  าธุรกรรมภายใต้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงิน  
ทางอิเล็กทรอนิกส  ์(K CONNECT - Supply Chain) ทกุท่าน เก็บรกัษาช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่านไวใ้นท่ีมั่นคงปลอดภยั และถือเป็นความลบั
เฉพาะตวัของผูข้อใชบ้ริการ และตวัแทนรายนัน้เท่านัน้ และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างเตม็ท่ี เพ่ือมิใหช่ื้อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านถูกใชง้าน
โดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ขอใช้บริการ หรือผู้มีอ  านาจกระท าการแทนผู้ขอใช้บริการโดยมิไดร้บัอนุญาต ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการจะแจง้ 
ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั ท่ีมีเหตอุนัควรเช่ือวา่ 

ก.  รหสัผ่านนัน้สูญหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ ถูกล่วงรูห้รือถูกใชง้านโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูข้อใช้
บรกิารหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร หรือ 

ข.  จากพฤติการณ ์หรือสภาวการณท่ี์ปรากฏนัน้ อาจมีความเส่ียงท่ีรหสัผ่านอาจสูญหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ 
หรือถกูล่วงรูห้รือถกูใชโ้ดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูข้อใชบ้รกิารหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร 

5. ผูข้อใชบ้รกิารจะชดใชค้า่เสียหายและปอ้งกนัธนาคารจากความสญูเสีย ความรบัผิด การเรียกรอ้ง การด าเนินคดี คา่เสียหาย และคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากและเก่ียวขอ้งกับการท่ีบุคคลอ่ืนลักลอบใชช่ื้อผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน หรือกระท าการโดยทุจริตไม่ว่าโดยวิธีก ารใด 
ท่ีเก่ียวกับการใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) ยกเวน้แต่มีเหตุท่ีพิสูจน ์
ไดว้า่ความเสียหายดงักล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้จากความผิดของผูข้อใชบ้รกิาร  
6. การกระท าใดๆ อาทิ การจดัเตรียมรายการช าระเงิน และ/หรือเบิกใชส้ินเช่ือ การช าระเงิน และ/หรือเบิกใชส้ินเช่ื อ โดยผ่านบริการรบัแสดง
ใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) ทั้งท่ีเป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็น 
การกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากไดก้ระท าไปโดยใชช่ื้อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านท่ีเก่ียวขอ้งกั บบริการนีแ้ล้ว  
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ใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ ์และใหมี้ผลผูกพนัผูข้อใชบ้ริการเสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยผูข้อใชบ้ริการเอง และผูข้อใชบ้ริการยินยอมรบัผิดชอบใน
การกระท าดงักล่าวทกุประการ  

7. ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้าย  ในการตรวจสอบรายละเอียดของใบเรียกเก็บเงินผ่านบรกิารของธนาคาร 
8. ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงิน ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพ่ือช าระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระ
ผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่ผูข้าย ตามค าสั่งหกับญัชีของผูข้อใชบ้ริการ หรือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายจากผูข้อใชบ้ริการ หรือตามขอ้มลู/ค  าสั่งท่ีไดร้บัจาก
ผูข้าย ตามเง่ือนไขและวิธีการส าหรบัการใชบ้ริการตามค าขอใชบ้ริการฉบบันีทุ้กประการ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูข้อใชบ้ริการ
ยินยอมรบัผิดชอบทัง้สิน้ 
9. ในวนัถึงก าหนดช าระเงินตามท่ีก าหนดหากจ านวนเงินฝากในบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือบญัชีของบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุนัน้  
มีจ านวนไม่เพียงพอหกัจ านวนเงินท่ีก าหนด หรือบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กปิดแลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นการขอเบิกใชส้ินเช่ือ วงเงิน สินเช่ือ
ของผูข้อใชบ้ริการไม่เพียงพอ หรือถูกอายดัโดยค าสั่งศาล หรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย หรือไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม อนัส่งผลให้
ธนาคารไม่สามารถหกัเงินในบญัชีของผูข้อใช้บริการได ้และธนาคารตอ้งจ่ายเงินตามค ารบัรองการจ่ายเงินของธนาคารท่ีใหแ้ก่ผูข้ายไว ้  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงที่จะช าระคืนใหแ้ก่ธนาคาร ภายในวนัถดัไป 
10. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ ก็ต่อเม่ือบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุไดท้  าความตกลง หรือมีค  าสั่งเป็ น
ลายลกัษณอ์กัษรอนัเป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร เพ่ือใหอ้  านาจธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชี เงินฝากของบุคคลนัน้เพ่ือช าระหนี ้และ/หรือ
ความผูกพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูข้าย และธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยู่ในบญัชีเพียงพ อ 
จะหกัไดเ้ตม็จ านวนเทา่นัน้ 
11. ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีวงเงินสินเช่ือเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเช่ือเพ่ือผูซ้ือ้ การสั่งจ่ายเงินจะเป็นไปตามท่ี  
ตกลงในสญัญาสินเช่ือเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเช่ือเพ่ือผูซ้ือ้ท่ีผูข้อใชบ้รกิารท าไวก้บัธนาคารแลว้ 
12. หากการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพ่ือโอนจ านวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายเกิดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากขอ้มูล  
ใบเรียกเก็บเงินท่ีไดร้บัจากผูข้าย หรือค  าสั่งหกับญัชีเพ่ือช าระเงินท่ีผูข้อใช้บริการเป็นผู้ท  ารายการเอง ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะด าเนิ นการ
เรียกรอ้งเงินจ านวนดงักล่าวจากผูข้ายโดยตรง ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้ายคืน
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และจะไม่ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายตามขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัจากผูข้ าย 
และ/หรือผูข้อใชบ้ริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทัง้ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ  
ในขอ้พิพาทระหวา่งผูข้อใชบ้รกิาร กบัผูข้าย และหากผูข้อใชบ้รกิารมีขอ้ตอ่สู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะจะเรียกร้องตอ่ผูข้าย
โดยตรง 
13. ภายหลังจากท่ีธนาคารไดห้กัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตรวจสอบสถานะ 
รวมทั้งขอรับเอกสารหลักฐานการท าหักเงิน และ/หรือโอนเงิน ได้ผ่านหน้าจอของบริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงิน  
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain)  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบถึงการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูข้ายแล้ว ถา้ไม่มีการทกัทว้งภายใน 7 (เจ็ด) วนันับจากวันท่ีด  าเนินการดังกล่าว ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอม  
รบัการด าเนินการของธนาคารถกูตอ้งทกุประการ 
14. กรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมพรอ้มกบัจ านวนเงินตามรายการช าระเงิน
ทนัที จากบญัชีท่ีระบุตามค าขอใชบ้รกิารนี ้ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) ไม่วา่ดว้ยเหตใุดๆ ผูข้อใชบ้รกิารอาจจะไม่สามารถใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วนได ้ทัง้นี ้จนกว่าธนาคารจะสามารถหักเงิน
คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารท่ีคา้งช าระนัน้จากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  
15. ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม และธนาคารไดห้กัค่าธรรมเนียมจากการท ารายการนัน้ๆ จากบญัชีเงินฝากของผูข้อใช้
บริการไปเรียบรอ้ยแลว้ หากมีการยกเลิกการท ารายการในภายหลงั ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการเป็นอนัตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ง  
คืนเงินคา่ธรรมเนียมท่ีไดเ้รียกเก็บไปแลว้แตอ่ย่างใด 
16. ผูข้อใชบ้ริการสามารถท ารายการผ่านบริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain)  
ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนครัง้ และจ านวนเงินสงูสดุท่ีใหบ้รกิารไดใ้นแตล่ะวนั 
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17. ในกรณีผู้ขอใช้บริการตอ้งการสั่งหรือแจ้งอายัด หรือระงับการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(K CONNECT - Supply Chain) สามารถแจง้ความประสงคด์งักล่าวไดท่ี้ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 โดย 
ทางธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใชบ้รกิารตามค าสั่งของผูข้อใชบ้รกิารภายใน 1 วนัท าการ หลงัไดร้บัค  าสั่งจากผูข้อใชบ้รกิาร 
18. ในกรณีผู้ขอใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการท ารายการผ่านบริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินท างอิเล็กทรอนิกส ์
(K CONNECT - Supply Chain) หรือมีขอ้สงสยัในการใชบ้ริการใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคารตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ท่ี K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ภายหลังท่ีธนาคารได้รับแจ้งความประสงคข์อให้
ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดจากผูข้อใชบ้รกิาร ทางธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดงักล่าวจากประวตัิการท ารายการจากระบบต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร โดยทางธนาคารจะแจง้ผลการตรวจสอบ และด าเนินการการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ภายใน 7 วนัท าการ 
19. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

19.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ข้อใชบ้ริการเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผล
เม่ือผูข้อใชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 

19.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 
โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูข้อใช้บริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ  
ท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคาร
จะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนให ้ผูข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

19.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด  าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น
อย่างอ่ืน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได  ้

20. นอกจากนีธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกบริการดงักล่าวไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูข้อใชบ้ริการรายใดรายหนึ่ง เม่ือใดก็ได ้
โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และในกรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจ้ง
ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผลเป็นการยกเลิกการใชบ้รกิาร 
21. ในกรณีท่ีข้อก าหนดและเง่ือนไขในใบค าขอใช้บริการฉบับนี ้ขัดหรือแย้งกับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาสินเช่ือเงินกู้หมุนเวียน  
ทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเช่ือเพ่ือผูซ้ือ้ท่ีผูข้อใชบ้ริการท าไวก้บัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหใ้ชข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญา
สินเช่ือเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเช่ือเพ่ือผูซ้ือ้ 
22. บญัชีส าหรบั Top up วงเงิน (Controlled Account) นัน้ จะตอ้งมีเง่ือนไข ไม่ตอ้งมีการลงนาม (และประทบัตราบริษัท) ในการด์ลายเซ็น
ของผูข้อใชบ้ริการ พรอ้มระบุเง่ือนไข “ไม่ออกสมดุเช็ค หา้มสมคัรใช ้ATM หรือ Internet Banking ทกุประเภท ยกเวน้การเบิกถอนเพ่ือช าระ
คา่สินคา้ใหก้บัผูข้ายท่ีธนาคารก าหนดเทา่นัน้” ในสมดุบญัชีเงินฝากดงักล่าว 
23. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ  ท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ใน 
ความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการ
นีม้าโดยทางใด เพ่ือเขา้ช าระหนี ้และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้ริการไดท้นัทีโดยไม่ จ  าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลักฐาน 
การหกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วนี้เ้ป็นความจริงทกุประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใช้
บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) คู่มือการใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงิน
และช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) และระเบียบส าหรบับรกิาร e-Report ตลอดจนขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ 
ค  าสั่ง ประกาศตา่งๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัการใหบ้รกิารดงักล่าว หรือบรกิารประเภทอ่ืนของธนาคาร โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงการใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) นีด้ว้ย รวมทัง้ขา้พเจา้ตกลง
ว่าบรรดาการกระท าต่างๆ ท่ีท  าขึน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหถื้อว่าเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมายตาม
พระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และภายใตบ้งัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยู่ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีต่อไปใน
ภายหนา้ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ขา้พเจา้ยินยอมรบัผิดชอบทัง้สิน้ 

  


