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  คาํแนะนํา เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงนิและชาํระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์     

   (K CONNECT - Supply Chain) สาํหรับผู้ซือ้สินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชําระเงนิ 

 เง่ือนไขและขอ้กาํหนดนีใ้ช้บงัคับระหว่าง บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัลกูคา้ของธนาคารซึง่เป็น  ผูซื้อ้สนิค้า

และ/หรือบรกิาร (Buyer) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูใ้ช้บริการ”) ท่ีต้องการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน หรือใบรายงานการขาย แลว้แต่กรณี (ซึ่งต่อไปนี ้              

จะเรียกว่า “ใบเรียกเก็บเงิน”) เพ่ือทาํคาํสั่งโอนเงิน โดยขอหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรพัย ์และ/หรือ ขอเบิกใช้สินเช่ือ 

ทางอินเตอรเ์นต็เพ่ือชาํระเงินค่าสินค้าและ/หรือบรกิารดงักลา่วใหก้บัผูข้ายสนิค้า (Supplier) (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผูข้าย”) ผา่นบรกิารรบัแสดงใบเรียก

เก็บเงินและชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์ (K CONNECT - Supply Chain) โดยธนาคารจะเป็นตัวกลางในการนาํขอ้มูลใบเรียกเก็บเงินของผูข้ายมาแสดง

บนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และผูใ้ชบ้รกิารสามารถเข้ามาท่ีเว็บไซตข์องธนาคารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเรียกเก็บเงิน  และเลือกทาํคาํสั่งโอนเงิน

และ/หรือเบกิใช้สนิเช่ือเพ่ือชาํระค่าสินค้าและ/หรือบรกิาร และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหก้บัผูข้าย หรือผูใ้ชบ้รกิารอาจทาํคาํสั่งโอนเงิน และ/หรือ 

ขอเบกิใชส้นิเช่ือทางอินเตอรเ์นต็เพ่ือชาํระเงินค่าสินค้าและ/หรือบรกิารและ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหก้บัผูข้ายผา่นบรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงิน

และชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) โดยการกาํหนดจาํนวนเงินเพ่ือชาํระเองโดยไม่ต้องมีใบเรียกเก็บเงินประกอบการ 

ทาํรายการดงักลา่วก็ได ้ซึง่ธนาคารจะดาํเนนิการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร หรือในกรณีท่ีขอเบกิใชส้นิเช่ือ ธนาคารจะดาํเนนิการโอนจาํนวน

เงินท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดข้อเบกิใชส้นิเช่ือดงักล่าว เพ่ือนาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายในวนัถึงกาํหนดชาํระเงินตามท่ีผูใ้ชบ้รกิารกาํหนด และ/หรือ ตามท่ีกาํหนด

ในใบเรียกเก็บเงิน และ/หรือ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาสนิเช่ือระหวา่งลกูค้าและธนาคาร (แลว้แต่กรณี) โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิารใหธ้นาคารออก

รายงานการใหบ้ริการธุรกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “e-Report”) เพ่ือรบัทราบถึงข้อมูลการเบิกใชส้ินเช่ือ การชาํระเงิน และ

ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์ (K CONNECT - Supply Chain) ได ้ทัง้นีเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด

การใหบ้รกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์ (K CONNECT - Supply Chain) มีดงัต่อไปนี ้

1. ผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยเข้ามาท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร โดยมิต้องติดต่อธนาคารโดยวิธีการอ่ืนใดอีก และสามารถใช้

บรกิารไดต้ามวนั และเวลาท่ีธนาคารกาํหนด 

2. ในการสมัครใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain ) ผูใ้ช้บรกิารจะต้องมีอีเมล และ

หมายเลขโทรศัพทมื์อถือ และมีบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรพัย์ อยู่กับธนาคารอย่างนอ้ย 1 บญัชี จากนัน้ทางธนาคารจะแจ้งช่ือ

ผูใ้ช้งาน (User ID) และจัดส่งรหสัผ่าน (Password) สาํหรบัผูใ้ช้บริการแต่ละท่าน ใหผู้ใ้ช้บริการทราบทาง email address หรือ SMS ไปยังหมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ ตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร 

3. ผูใ้ชบ้รกิารจะเริม่ใช้บรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) ไดก้็ต่อเม่ือไดร้บัแจง้อนมุัติให้

ใชบ้รกิารจากธนาคาร และไดใ้ชร้หสัผา่นท่ีไดร้บัดงักลา่วเข้าสูร่ะบบของธนาคารแลว้ โดยผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเปล่ียนรหสัผ่านท่ีไดร้บัก่อนการเขา้ระบบครัง้

แรก มิฉะนัน้จะไม่สามารถทาํรายการใดๆ ในระบบได้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ช้บริการเข้าระบบครัง้แรก ระบบจะทาํการบงัคับใหมี้การเปล่ียนรหัสผ่าน 

โดยอตัโนมตัิ 

4. ผูใ้ช้บริการจะต้องดาํเนินการใหต้ัวแทนท่ีได้รบัมอบอาํนาจใหท้าํธุรกรรมภายใต้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนกิส ์ 

(K CONNECT - Supply Chain) ทกุทา่น จะตอ้งเก็บรกัษาช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นไวใ้นท่ีมั่นคงปลอดภัย และถือเป็นความลบัเฉพาะตัวของผูใ้ช้บริการ 

และตวัแทนรายนัน้เทา่นัน้ และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างเต็มท่ี เพ่ือมิใหช่ื้อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านถูกใชง้านโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูใ้ช้บริการ 

หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิารโดยมิไดร้บัอนญุาต ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั ท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ 

4.1 รหสัผา่นนัน้สญูหาย ถูกทาํลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ ถูกลว่งรูห้รือถูกใชง้านโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้รบัอนุญาตจากผูใ้ชบ้รกิารหรือ     

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิาร หรือ 

4.2 จากพฤติการณ์ หรือสภาวการณ์ท่ีปรากฏนัน้ อาจมีความเส่ียงท่ีรหสัผ่านอาจสูญหาย ถูกทาํลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือ      

ถูกลว่งรูห้รือถูกใชโ้ดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูใ้ชบ้รกิารหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิาร 

5. ผูใ้ชบ้รกิารจะชดใชค้่าเสียหายและปอ้งกนัธนาคารจากความสญูเสีย ความรบัผดิ การเรียกรอ้ง การดาํเนนิคดี ค่าเสียหาย และค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้หมด

ท่ีเกิดขึน้จากและเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลอ่ืนลกัลอบใช้ช่ือผูใ้ช้งานและรหสัผ่าน หรือกระทาํการโดยทุจริตไม่ว่าโดยวิธีการใดท่ีเก่ียวกับการใช้บริการ 

รบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) ยกเวน้แต่มีเหตุท่ีพิสูจนไ์ด้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้

เกิดขึน้จากความผดิของผูใ้ชบ้รกิาร  

6. การกระทาํใดๆ อาท ิการจดัเตรียมรายการชาํระเงินและ/หรือเบกิใชส้ินเช่ือ การชาํระเงินและ/หรือเบกิใช้สนิเช่ือ โดยผา่นบรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บ

เงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) ทัง้ท่ีเป็นการกระทาํของผูใ้ช้บริการเอง หรือเป็นการกระทาํท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน  
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ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทาํไปโดยใช้ช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านท่ีเก่ียวข้องกับบริการนีแ้ล้ว ใหถื้อว่าถูกต้องสมบูรณ์ และใหมี้ผลผูกพัน

ผูใ้ชบ้รกิารเสมือนหนึง่ไดก้ระทาํโดยผูใ้ชบ้รกิารเอง และผูใ้ชบ้รกิารยินยอมรบัผดิชอบในการกระทาํดงักลา่วทกุประการ 

7. การใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฉบบันี ้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งสง่คาํสั่งการชาํระเงินและ/หรือเบกิใชส้ินเช่ือ (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ธนาคารในรูปแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด เม่ือธนาคารได้รบัคาํสั่งใหด้าํเนินการดังกล่าวผ่านช่ือผูใ้ช้งาน (User ID) ของผูใ้ช้บริการหรือผูท่ี้ผูใ้ช้บริการมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้นุมัติสั่งจ่าย 

(Authorizer) ผ่านบริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) แลว้ ทางธนาคารอาจพิจารณา

ดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบญัชีเงินฝากของบคุคลท่ีผูใ้ช้บรกิารระบุ และ/หรือเบกิใช้สินเช่ือของผูใ้ช้บรกิารท่ีมีอยู่กบั

ธนาคาร (แลว้แต่กรณี) ตามจาํนวนเงินท่ีผูใ้ชบ้รกิารระบ ุ เพ่ือนาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้ายภายในวนัถึงกาํหนดชาํระเงินตามท่ีกาํหนด  

8. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารดาํเนนิการหกัเงิน ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร และ/หรือบญัชีของบคุคลท่ีผูใ้ชบ้รกิารระบ ุ เพ่ือชาํระ

หนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่ผูข้าย ตามคาํสั่งหกับญัชีของผูใ้ชบ้รกิาร หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชบ้รกิาร หรือตามขอ้มูล/คาํสั่งท่ีไดร้บั

จากผูข้าย ตามเง่ือนไขและวิธีการสาํหรบัการใช้บริการตามคาํขอใชบ้ริการฉบบันีทุ้กประการ โดยธนาคารจะนาํส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ทราบ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมรบัผดิชอบทัง้สิน้ 

9. หากจาํนวนเงินฝากในบญัชีของผูใ้ช้บรกิาร และ/หรือบญัชีของบคุคลท่ีผูใ้ช้บรกิารระบุนัน้มีจาํนวนไม่เพียงพอหกัจาํนวนเงินท่ีกาํหนด หรือบญัชีเงิน

ฝากท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กปิดแลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นการขอเบกิใชส้นิเช่ือ วงเงินสนิเช่ือของผูใ้ชบ้รกิารไม่เพียงพอ หรือถูกอายดัโดยคาํสั่งศาล หรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้

อาํนาจตามกฎหมาย ใหถื้อวา่ธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการได ้ และธนาคารจะไม่ดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีนัน้ๆ หรืออนมุตัิใหเ้บิกใชส้ินเช่ือ 

เพ่ือชาํระเงินแต่เพียงบางสว่นของจาํนวนท่ีกาํหนดในคาํสั่งดงักลา่ว 

10. ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินฝากของบคุคลซึง่ผูใ้ช้บริการระบ ุ ก็ต่อเม่ือบคุคลซึง่ผูใ้ชบ้รกิารระบุไดท้าํความตกลง หรือมีคาํสั่งเป็นลายลกัษณ์อักษร

อันเป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร เพ่ือใหอ้าํนาจธนาคารดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลนัน้เพ่ือชาํระหนี ้และ/หรือความผกูพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูข้าย 

และธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบคุคลซึง่ผูใ้ชบ้รกิารระบ ุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยู่ในบญัชีเพียงพอจะหกัไดเ้ต็มจาํนวนเทา่นัน้ 

11. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารมีวงเงินสินเช่ือเงินกู้หมุนเวียนทางอิเลก็ทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเช่ือเพ่ือผูซื้อ้ การสั่งจ่ายเงินจะเป็นไปตามท่ีตกลงในสญัญา

สนิเช่ือเงินกูห้มุนเวียนทางอิเลก็ทรอนกิสภ์ายใตโ้ครงการสนิเช่ือเพ่ือผูซื้อ้ท่ีผูใ้ชบ้รกิารทาํไวก้บัธนาคารแลว้ 

12. หากการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือโอนจาํนวนเงินดังกล่าวใหแ้ก่ผูข้ายเกิดความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากขอ้มูลใบเรียกเก็บเงิน 

ท่ีได้รบัจากผูข้าย หรือคาํสั่งหกับญัชีเพ่ือชาํระเงินท่ีผูใ้ช้บริการเป็นผูท้าํรายการเอง ผูใ้ช้บริการตกลงจะดาํเนินการตรวจสอบและเรียกรอ้งหรือคืนเงิน

ดงักลา่วใหแ้ก่คู่พพิาทของผูใ้ชบ้รกิารโดยตรงและหากผูใ้ชบ้รกิารมีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสทิธิเรียกรอ้งใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะเรียกรอ้งต่อผูข้าย 

13. ภายหลงัจากท่ีธนาคารได้หกัเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผูข้ายเรียบรอ้ยแลว้ ผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ รวมทัง้ขอรบั  

e-Report ไดผ้า่นหนา้จอของบรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนกิส ์ (K CONNECT - Supply Chain)  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ได้รบั e-Report แลว้ ถ้าไม่มีการทกัทว้งภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีได้รบั e-Report ดังกล่าว ใหถื้อว่าผูใ้ช้บริการตกลงยอมรบัว่าการดาํเนนิการ       

หกัเงิน และ/หรือโอนเงินของธนาคารถูกตอ้งทกุประการ 

14. ในการขอใชบ้รกิารใหธ้นาคารออก e-Report นัน้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและรบัทราบเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

14.1 ผูใ้ช้บริการรบัทราบว่า การใหบ้ริการ e-Report เป็นช่องทางหนึ่งในการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร ในกรณีท่ีระบบอินเตอรเ์นต็ 

ระบบการส่ือสาร คอมพวิเตอร ์หรืออุปกรณอ์ิเลก็ทรอนกิสต์่างๆ หรือระบบไฟฟา้ขดัขอ้ง หรือจากการกระทาํของบคุคลอ่ืน ไม่วา่จะโดยทจุรติหรือไม่ก็ตาม

เป็นเหตุใหผู้ใ้ช้บริการไม่สามารถใช ้ หรือรบับรกิาร e-Report ได ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขดัขอ้งดงักลา่วเป็นขอ้เรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบ 

แต่ประการใดทัง้สิน้ 

14.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ธนาคารไม่เป็นจาํตอ้งรบัผดิชอบในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้แก่ผูใ้ชบ้รกิารไม่วา่จะโดยประการใดอนัเน่ืองมาจาก

การใชบ้รกิาร e-Report  

14.3 ผูใ้ช้บริการรบัทราบว่า การใหบ้รกิาร e-Report เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการแจ้งข้อมูลใหท้ราบอย่างรวดเร็วเท่านัน้ ข้อมูลดังกล่าวจะ           

ไม่ผกูพนัธนาคารจนกวา่ธนาคารจะไดมี้การยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

14.4 ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า ธนาคารไม่สามารถรบัประกันได้ว่าการสง่ขอ้มูลผา่นบรกิาร e-Report จะถูกตอ้งครบถว้น ปราศจากขอ้ผดิพลาด 

ธนาคารอาจไม่สามารถสง่ขอ้มูลสาํหรบัรายการซึง่มีเง่ือนไขพิเศษบางรายการ และขอ้มูลซึง่สง่ผา่นบรกิาร  e-Report อาจสญูหายหรือถูกเปล่ียนแปลง 

ในระหวา่งทางก่อนถึงระบบงานของผูใ้ชบ้รกิาร 

14.5 ผูใ้ช้บริการต้องใช้ความระมัดระวงัในการตรวจสอบข้อมูล e-Report กับหลกัฐานอ่ืนๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดการทาํรายการธุรกรรม 

ดา้นการคา้ เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการรบัขอ้มูลผดิพลาดหรือซ ํา้ซอ้น 

15. ธนาคารจะรบัผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อผูใ้ชบ้รกิาร ตามเหตุการณด์งัต่อไปนี ้

15.1 ธนาคารมิไดป้ฏิบตัิตามคาํสั่งระงบัการโอนเงิน หรืออายดัเคร่ืองมือโอนเงินของผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้ตกลงท่ีผูใ้ช้บรกิารทาํร่วมไว ้ กบัธนาคาร 

และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนกิสข์ึน้ 
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15.2 ธนาคารยงัไม่ไดส้ง่มอบเคร่ืองมือโอนเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิาร และเกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนกิสโ์ดยมิชอบเกิดขึน้ 

15.3 เกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนกิสโ์ดยมิชอบ และมิใช่ความผดิของผูใ้ชบ้รกิาร 

15.4 ธนาคารปฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิตามคาํสั่งโอนเงิน จนเป็นเหตุใหผู้ใ้ช้บริการไม่สามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเสร็จสิน้

สมบรูณ ์เวน้แต่เป็นเหตุดงัต่อไปนี ้ 

15.4.1 บญัชีผูใ้ชบ้รกิารมีเงินไม่เพียงพอ 

15.4.2 ผูใ้ชบ้รกิารไม่มีหรือถูกระงบัการใชว้งเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร  

15.4.3 การโอนเงินจะเป็นผลใหย้อดเงินในบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวก้ับธนาคาร 

15.4.4 ผูใ้ชบ้รกิารอยู่ระหวา่งดาํเนนิการทางกฎหมาย 

15.4.5 ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินอยู่แลว้ก่อนหรือในขณะท่ีทาํรายการโอนเงิน 

15.4.6 ผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัิผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร 

15.4.7 เป็นเหตุสดุวสิยั  

16. กรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมพรอ้มกับจาํนวนเงินตามรายการชาํระเงินทนัที  จากบญัชีท่ี

ระบุตามคําขอใช้บริการนี้ ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  ์ 

(K CONNECT - Supply Chain) ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูใ้ช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์           

(K CONNECT - Supply Chain) ไม่วา่ทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วนได ้ ทัง้นี ้จนกวา่ธนาคารจะสามารถหกัเงินค่าธรรมเนียมการใช้บรกิารท่ีค้างชาํระนัน้

จากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 

17   ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียม และธนาคารไดห้กัค่าธรรมเนียมจากการทาํรายการนัน้ๆ จากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการไปเรียบรอ้ย

แลว้ หากมีการยกเลกิการทาํรายการในภายหลงั ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้รกิารเป็นอันตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้เรียกเก็บ 

ไปแลว้แต่อย่างใด 

18. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเปล่ียนแปลงขอ้มูลการติดต่อท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักลา่วเป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบ

ทนัที หากไม่แจ้งถือว่าข้อมูลการติดต่อท่ีได้แจ้งไว้ในคาํขอใช้บริการนีเ้ป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง โดยข้อมูลใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยังผูใ้ช้บริการตามข้อมูล 

การติดตอ่ตามท่ีแจง้ไว ้ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มูลนัน้ๆ แลว้ 

19. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถทาํรายการผ่านบรกิารรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) ไดโ้ดยไม่จาํกัด

จาํนวนครัง้ และจาํนวนเงินสงูสดุท่ีใหบ้รกิารไดใ้นแต่ละวนั 

20. ในกรณีผูใ้ช้บริการต้องการสั่งหรือแจ้งอายัด หรือระงับการใชบ้ริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - 

Supply Chain) สามารถแจง้ความประสงคด์งักลา่วได้ท่ี K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์ 02-8888822 โดยทางธนาคารจะดาํเนินการอายัด 

หรือระงบัการใชบ้รกิารตามคาํสั่งของผูใ้ชบ้รกิารภายใน 1 (หนึง่) วนัทาํการ หลงัไดร้บัคาํสั่งจากผูใ้ชบ้รกิาร 

21. ในกรณีผูใ้ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการทาํรายการผ่านบริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K CONNECT - 

Supply Chain) หรือมีข้อสงสยัในการใช้บริการใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งความประสงค์ใหธ้นาคารตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ท่ี  

K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ภายหลังท่ีธนาคารได้ร ับแจ้งความประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากผู้ใช้บริการ  

ทางธนาคารจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดดงักล่าวจากประวตัิการทาํรายการจากระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร โดยทางธนาคารจะแจ้งผล

การตรวจสอบ และดาํเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ภายใน 7 วนัทาํการ 

22. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ชบ้รกิาร หรือลกูคา้ของ

ผูใ้ชบ้รกิาร ต่อเจา้หนา้ท่ี หรือหนว่ยงานของรฐั เม่ือธนาคารได้รบัการรอ้งขอ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือจดัทาํรายการ

เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ชบ้รกิารต่อเจา้หนา้ท่ี หรือหนว่ยงานของรฐัไดท้กุประการ 

23. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

23.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหผู้ใ้ช้บรกิารเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิม่ขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผูใ้ช้บริการ

ใหค้วามยินยอม 

23.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ช้บริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลง

ช่องทางในการใหบ้รกิาร การเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะส่ือสารหรือแจ้งขอ้มูลอันเป็นสาระสาํคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 

ให ้ผูใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

23.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาํหนดใหธ้นาคารต้องดาํเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักลา่วได ้
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23.4 ธนาคารอาจยกเลกิการใหบ้รกิาร โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ 

24. ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในใบคาํขอใชบ้รกิารฉบบันี ้ ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในสญัญาสินเช่ือเงินกูห้มุนเวียนทางอิเลก็ทรอนิกส์

ภายใต้โครงการสินเช่ือเพ่ือผู้ซื ้อท่ีผู้ใช้บริการทาํไว้กับธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงให้ใช้ข้อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาสินเช่ือเงินกู้หมุนเ วียน 

ทางอิเลก็ทรอนกิสภ์ายใตโ้ครงการสนิเช่ือเพ่ือผูซื้อ้ 

25. ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความครอบครองดูแล และ/

หรือในอาํนาจสั่งการของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะได้รบัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้าํนาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้ และ/

หรือ ความรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้  ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

 

              ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วนี้เ้ป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบตัิตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนด

การใช้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) คู่มือการใช้บริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและ

ชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์(K CONNECT - Supply Chain) และระเบียบสาํหรบับรกิาร e-Report ตลอดจนขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศ

ต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกับการใหบ้ริการดังกลา่ว หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคาร โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขและขอ้ตกลงการใช้บรกิาร 

รบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ (K CONNECT - Supply Chain) นีด้ว้ย รวมทัง้ขา้พเจา้ตกลงวา่บรรดาการกระทาํต่างๆ ท่ีทาํขึน้

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อว่าเป็นการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมายตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส ์

พ.ศ. 2544 และภายใต้บงัคับของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยู่ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอม

รบัผดิชอบทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


