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ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรรับแสดงใบเรียกเก็บเงนิและช ำระเงนิทำงอิเล็กทรอนิกส ์

(K CONNECT - Supply Chain) ส ำหรับผู้ซือ้สนิคำ้ (Buyer) ทีเ่ป็นผู้ช ำระเงนิให้กบั บริษัท ไทยสมำยแอรเ์วย ์จ ำกดั 

 เง่ือนไขนีใ้ชบ้งัคบัระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัลูกคา้ของธนาคารซึ่งเป็น ตวัแทนจ าหน่าย 
(Agent) บตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูข้อใชบ้รกิาร”) ท่ีตอ้งการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน หรือใบรายงานการขาย 
แล้วแต่กรณี (“ใบเรียกเก็บเงิน”)  เพ่ือช าระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวให้กับผู้ขาย (Supplier) บัตรโดยสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูข้าย”) ผ่านบริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - 
Supply Chain) (“บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”) โดยธนาคารจะเป็นตวักลางในการน าขอ้มลูใบเรียกเก็บ
เงินของผูข้ายมาแสดงบนเว็บไซตข์องธนาคาร และผูข้อใชบ้รกิารสามารถเขา้มาท่ีเวบ็ไซตข์องธนาคารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเรียก
เก็บเงิน  และใหธ้นาคารจะด าเนินการตดัช าระเงินตามจ านวนเงินท่ีระบใุนใบเรียกเก็บเงิน จากบญัชีท่ีผูข้อใชบ้รกิารก าหนด เพ่ือช าระคา่บตัร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์/สินคา้และ/หรือบริการ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ใหก้ับผูข้าย ซึ่งธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบัญชี  
เงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพ่ือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายในวนัถึงก าหนดช าระเงินตามท่ีผูข้อใชบ้ริการก าหนด ตามท่ีก าหนดในใบเรียก
เก็บเงิน  (แลว้แตก่รณี) ทัง้นีเ้ง่ือนไขการใหบ้รกิารช าระเงินคา่บตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์มีดงัตอ่ไปนี้ 
1. ผูข้อใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยเขา้มาท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร โดยมิตอ้งติดต่อธนาคารโดยวิธีการอ่ืนใดอีก และ
สามารถใชบ้รกิารไดต้ามวนั และเวลาท่ีธนาคารก าหนด 
2. ในการสมัครใช้บริการช าระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ (E-ticket Direct) ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งมีอีเมล และมีบญัชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรพัย ์อยู่กบัธนาคารอย่างนอ้ย 1 บญัชี จากนัน้ทางธนาคารจะแจง้ช่ือผูใ้ชง้าน (User ID) และจดัส่งรหสัผ่าน 
(Password) ส  าหรบัผูข้อใชบ้รกิารแตล่ะทา่น ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบทาง email address ตามที่แจง้ไวก้บัธนาคาร 
3. ผูข้อใชบ้รกิารจะเริ่มใช้บรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไ์ดก้็ต่อเม่ือไดร้บัแจง้อนมุตัิใหใ้ชบ้รกิารจากธนาคาร 
และไดใ้ชร้หสัผ่านท่ีไดร้บัดงักล่าวเขา้สู่ระบบของธนาคารแลว้ โดยผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเปล่ียนรหสัผ่านท่ีไดร้บัก่อนการเขา้ระบบครั้ งแรก 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถท ารายการใดๆ ในระบบได ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเข้าระบบครัง้แรก ระบบจะท าการบังคับใหมี้การเปล่ียน
รหสัผ่านโดยอตัโนมตั ิ
4. ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบว่า ผูข้อใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ตามจ านวนเงินท่ีอยู่ในบัญชี  
Top- up 
5. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งด  าเนินการใหต้วัแทนท่ีไดร้บัมอบอ านาจใหท้  าธุรกรรมภายใตบ้ริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์       
ทกุทา่น เก็บรกัษาช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่านไวใ้นท่ีมั่นคงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้ริการ และตวัแทนรายนัน้เท่านัน้ 
และจะตอ้งใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิใหช่ื้อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกใช้งานโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ขอใช้บริการ หรือ  
ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิารโดยมิไดร้บัอนญุาต ทัง้นีผู้ข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั ท่ีมีเหตอุนัควรเช่ือวา่ 

ก. รหสัผ่านนัน้สญูหาย ถกูท าลาย ถกูแกไ้ข ถกูเปิดเผยโดยมิชอบ ถกูล่วงรูห้รือถูกใชง้านโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูข้อใช้
บรกิารหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร หรือ 

ข. จากพฤติการณ ์หรือสภาวการณท่ี์ปรากฏนัน้ อาจมีความเส่ียงท่ีรหสัผ่านอาจสูญหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ 
หรือถกูล่วงรูห้รือถกูใชโ้ดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูข้อใชบ้รกิารหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร 
6. ผูข้อใชบ้รกิารจะชดใชค้า่เสียหายและปอ้งกนัธนาคารจากความสญูเสีย ความรบัผิด การเรียกรอ้ง การด าเนินคดี คา่เสียหาย และคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากและเก่ียวขอ้งกับการท่ีบุคคลอ่ืนลักลอบใชช่ื้อผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน หรือกระท าการโดยทุจริตไม่ว่าโดยวิธีก ารใด 
ท่ีเก่ียวกับการใช้บริการช าระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเวน้แต่มีเหตุท่ีพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังก ล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้ 
จากความผิดของผูข้อใชบ้รกิาร  
7. การกระท าใดๆ อาทิ การจัดเตรียมรายการช าระเงิน และ/หรือการช าระเงิน โดยผ่านบริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์  
ทัง้ท่ีเป็นการกระท าของผูข้อใช้บริการเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากไดก้ระท าไปโดยใช้ 
ช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิารนีแ้ลว้ ใหถื้อวา่ถกูตอ้งสมบรูณ ์และใหมี้ผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการเสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยผูข้อใช้
บรกิารเอง และผูข้อใชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบในการกระท าดงักล่าวทกุประการ 
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8. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้าย  ในการตรวจสอบรายละเอียดของใบเรียกเก็บเงินผ่านบรกิารของธนาคาร 
9. การใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฉบบันี ้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งส่งค  าสั่งการช าระเงิน ใหแ้ก่ธนาคารในรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด เม่ือธนาคารไดร้ับ
ค  าสั่งใหด้  าเนินการดงักล่าวผ่านช่ือผูใ้ชง้าน (User ID) ของผูข้อใชบ้รกิารหรือผูท่ี้ผูข้อใชบ้ริการมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้นมุตัิสั่งจ่าย (Authorizer) 
ผ่านบริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์แลว้ ทางธนาคารอาจพิจารณาด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร 
และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลท่ีผู้ขอใช้บริการระบุ  ตามจ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการระบุ เพ่ือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายภายใน  
วนัถงึก าหนดช าระเงินตามที่ก  าหนด  
10. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงิน ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพ่ือช าระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระ
ผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่ผูข้าย ตามค าสั่งหกับญัชีของผูข้อใชบ้ริการ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากผูข้อใชบ้ริการ หรือตามขอ้มลู/ค  าสั่งท่ีได้ รบัจาก
ผูข้าย ตามเง่ือนไขและวิธีการส าหรบัการใชบ้ริการตามค าขอใชบ้ริการฉบบันีทุ้กประการ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูข้อใชบ้ริการ
ยินยอมรบัผิดชอบทัง้สิน้หากจ านวนเงินฝากในบญัชีของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือบญัชีของบุคคลที่ผูข้อใชบ้รกิารระบุนัน้มีจ านวนไม่เพียงพอ
หกัจ านวนเงินท่ีก าหนด หรือบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวขอ้งไดถ้กูปิดแลว้  หรือถกูอายดัโดยค าสั่งศาล หรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย ใหถื้อ
ว่าธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได ้และธนาคารจะไม่ด  าเนินการหกัเงินจากบญัชีนัน้ๆ เพ่ือช าระเงินแต่เพียงบางส่วนของจ านวน  
ท่ีก  าหนดในค าสั่งดงักล่าว 
11. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ ก็ต่อเม่ือบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุไดท้  าความตกล ง หรือมีค  าสั่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอนัเป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร เพ่ือใหอ้  านาจธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลนัน้เพ่ือช าระหนี ้และ/หรือ
ความผูกพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูข้าย และธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยู่ในบัญชีเพียงพอ 
จะหกัไดเ้ตม็จ านวนเทา่นัน้ 
12. หากการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพ่ือโอนจ านวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายเกิดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากขอ้มูล  
ใบเรียกเก็บเงินท่ีไดร้บัจากผูข้าย หรือค  าสั่งหกับญัชีเพ่ือช าระเงินท่ีผูข้อใช้บริการเป็นผู้ท  ารายการเอง ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะด าเนินการ
เรียกรอ้งเงินจ านวนดงักล่าวจากผูข้ายโดยตรง ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้า ยคืน
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และจะไม่ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดน้ าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายตามขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัจากผูข้าย 
และ/หรือผูข้อใชบ้ริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทัง้ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใด ๆ  
ในขอ้พิพาทระหวา่งผูข้อใชบ้รกิาร กบัผูข้าย และหากผูข้อใชบ้รกิารมีขอ้ตอ่สู ้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะจะเรียกรอ้งตอ่ผูข้าย
โดยตรง 
13. ภายหลังจากท่ีธนาคารไดห้กัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตรวจสอบสถานะ 
รวมทัง้ขอรบัเอกสารหลักฐานการท าหกัเงิน และ/หรือโอนเงิน ไดผ้่านหนา้จอของบริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ 
ในกรณีท่ีธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบถึงการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายแลว้ ถา้ไม่มีการทกัทว้งภายใน  
7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีด  าเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมรบัการด าเนินการของธนาคารถูกตอ้งทกุประการ 
14. กรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมพรอ้มกบัจ านวนเงินตามรายการช าระเงิน
ทันที จากบัญชีท่ีระบุตามค าขอใช้บริการนี้ ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเ นียมการใช้บริการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ผูข้อใชบ้รกิารอาจจะไม่สามารถใชบ้รกิารช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
แต่เพียงบางส่วนได ้ทัง้นี ้จนกว่าธนาคารจะสามารถหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีคา้งช าระนัน้จากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ 
ไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  
15. ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม และธนาคารไดห้กัค่าธรรมเนียมจากการท ารายการนัน้ๆ จากบญัชีเงินฝากของผูข้อใช้
บริการไปเรียบรอ้ยแล้ว หากมีการยกเลิกการท ารายการในภายหลัง ไม่ว่าดว้ยเหตุ ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการเป็นอันตกลงว่าธนาคาร  
ไม่ตอ้งคืนเงินคา่ธรรมเนียมท่ีไดเ้รียกเก็บไปแลว้แตอ่ย่างใด 
16. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถท ารายการผ่านบรกิารช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนครัง้ และจ านวนเงินสูงสุด
ท่ีใหบ้รกิารไดใ้นแตล่ะวนั 
17. ในกรณีผูข้อใชบ้ริการตอ้งการสั่งหรือแจง้อายัด หรือระงบัการใชบ้ริการช าระเงินค่าบตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์สามารถแจง้ความ
ประสงคด์งักล่าวไดท่ี้ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 โดยทางธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใชบ้รกิาร
ตามค าสั่งของผูข้อใชบ้รกิารภายใน 1 วนัท าการ หลงัไดร้บัค  าสั่งจากผูข้อใชบ้รกิาร 
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18. ในกรณีผู้ขอใช้บริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการท ารายการผ่านบริการช าระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อสงสัย  
ในการใชบ้ริการใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคารตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดงักล่าวไดท่ี้ K-BIZ Contact Center 
หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ภายหลงัท่ีธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคข์อใหต้รวจสอบขอ้ผิดพลาดจากผูข้อใชบ้ริการ ทางธนาคาร  
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดงักล่าวจากประวตัิการท ารายการจากระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร โดยทางธนาคารจะแจ้ง  
ผลการตรวจสอบ และด าเนินการการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ภายใน 7 วนัท าการ 
19. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

19.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่ส่งผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผล
เม่ือผูข้อใชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 

19.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่น ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเหน็สมควร 
โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคาร
จะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนให ้ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

19.3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด  าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ  
เป็นอย่างอ่ืน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได  ้
นอกจากนีธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกบรกิารดงักล่าวไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแตผู่ข้อใชบ้รกิารรายใดรายหนึ่ง 
เม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิก  
การใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผล  
เป็นการยกเลิกการใชบ้รกิาร 

20. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร และผู้ขาย แลกเปล่ียนข้อมูล และ/หรือ ใช้ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝาก  
เพ่ือการพิจารณาบรกิารช าระเงินคา่บตัรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ตามใบค าขอนีไ้ด ้
21. ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองดูแล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนี ้
มาโดยทางใด เพ่ือเขา้ช าระหนี ้และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้รกิารไดท้นัทีโดยไม่จ  าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะมีหลกัฐานการ  
หกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
22. บญัชีส าหรบั Top up วงเงินนัน้ จะตอ้งมีเง่ือนไข ไม่ตอ้งมีการลงนาม (และประทบัตราบรษิัท) ในการด์ลายเซ็นของผูข้อใชบ้ริการ พรอ้ม
ระบุเง่ือนไข “ไม่ออกสมุดเช็ค หา้มสมัครใช ้ATM หรือ Internet Banking ทุกประเภท ยกเวน้การเบิกถอนเพ่ือช าระค่าสินคา้ใหก้ับผู้ขาย  
ท่ีธนาคารก าหนดเทา่นัน้” ในสมดุบญัชีเงินฝากดงักล่าว 
 
        ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วนี้เ้ป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบตัติามเง่ือนไขการใช้
บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) คู่มือการใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงิน
และช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) และระเบียบส าหรับบริการ e-Report ตลอดจนข้อก าหนด ข้อตกลง 
ระเบียบ ค  าสั่ง ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกับการใหบ้ริการดงักล่าว หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคาร โดยให้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของเง่ือนไขและข้อตกลงการใช้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) นีด้ว้ย 
รวมทัง้ขา้พเจา้ตกลงว่าบรรดาการกระท าต่างๆ ท่ีท  าขึน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อวา่เป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึง่อยู่ภายใต้
กฎหมายตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และภายใตบ้งัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยู่ในขณะนี ้หรือ 
ท่ีจะมีตอ่ไปในภายหนา้ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ขา้พเจา้ยินยอมรบัผิดชอบทัง้สิน้ 

 


