
ข้ันตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันเงินทันเด้อเพ่ือยืน่กู้



เลือกสินเชือ่และดูรายละเอียด

A



หลังจากดาวน์โหลดแอปเงินทันเด้อและเข้าใช้งาน ท่านจะสามารถเลือกดูสินเช่ือและอ่านรายละเอียดได้จากปุ่มแว่นขยายที่แถบเมนูด้านล่าง

กดปุ่ม เร่ิมดูสินเชือ่
1. กดปุ่ม แว่นขยาย
2 กดเลือกสินเชือ่ทีท่่านสนใจ กดปุ่ม เร่ิมสมัครใช้บริการแอปเข้าสู่แอปเงินทันเด้อ เข้าสู่แอปเงินทันเด้อ

เลือกสินเชือ่และดูรายละเอียดA

1

2

สินเช่ือตั้งหลัก

สินเช่ือตั้งหลัก



ลงทะเบียนใช้งาน

B



สิ่งที่ลูกค้าต้องใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชน, อีเมล และ แอป SCB EASY ที่ลงทะเบียนแล้วในมือถือที่มีแอปเงินทันเด้อ

ลงทะเบียนใช้งาน 1/2B

1.กรอกรหัส 6 หลักทีไ่ด้รับทางอีเมล
2.กดปุ่ม ไปต่อ

กดปุ่ม สมัครใช้งาน กดปุ่ม เร่ิมสมัครใช้งาน 1.กรอกรหัส 6 หลักทีไ่ด้รับทางมือถือ
2.กดปุ่ม ไปต่อ

1

2

1

2

1.กดปุ่มแรกทีแ่ถบเมนู
2.กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

1

2

1.กรอกข้อมูลของท่าน
2.กดปุ่ม ไปต่อ

1

2



ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB EASY หากท่านยังไม่มีแอป

1) มีบัญชีธนาคาร SCB อยู่แล้ว สามารถลงแอปและลงทะเบียนได้เลย 

2) ไม่มีบัญชีธนาคาร SCB ต้องเปิดบัญชีที่สาขาและขอใช้บริการแอป
SCB EASY ก่อนดําเนินการต่อ

ลงทะเบียนใช้งาน 2/2B

ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขในการใช้
แอปพลิเคชัน 
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการสินเชือ่ทันเด้อตามทีไ่ด้รับอนุมัติ

จากบริษัท และตามรายละเอียดการให้บริการทีบ่ริษัทกําหนด 
โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกําหนดและเงือ่นไข ดัง
ต่อไปนี้

1. คํานิยาม
1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ทางชีวภาพ (เช่น ลายนิว้มือ ใบหน้า เปน็ต้น) ข้อมูลทางการเงิน 
ข้อมูลการทําธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ
ทีใ่ห้ไว้แก่บริษัท หรือทีบ่ริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่

1.2 “เครือ่งมือเพ่ือการทํารายการ” หมายความถึง 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ 
แท็บเล็ต และ/หรือ เครือ่งมืออืน่ใดตามทีบ่ริษัทกําหนดเพ่ือใช้
ในการทํารายการ

1.3 “ธนาคารไทยพาณิชย์” หมายความถึง ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

1.4 “บัญชีรับเงิน” หมายความถึง บัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือเดินสะพัดของผู้ขอใช้บริการทีม่ีอยู่กับ

ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารพาณิชย์อืน่ใดตามทีบ่ริษัท

กําหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้กําหนดใช้บัญชีเงินฝากดังกล่าว
เพ่ือใช้ในการรับเงินสินเชือ่ ทั้งนี ้บัญชีเงินฝากจะต้องมีชือ่ผู้
ขอใช้บริการคนเดียวเปน็ชือ่เจ้าของบัญชี

1.5 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท เอสซีบี อบาคัส 
จํากัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลทีบ่ริษัทมอบหมายด้วย

1.6 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชัน

1.7 “รหัสประจําตัว” หมายความถึง Login Name หรือ 
Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person 
Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ (Biometric), รหัส OTP – One Time Password 
รวมถึงรหัสอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกับการเข้าใช้แอปพลิเคชันไม่ว่า

จะเรียกด้วยชือ่ใด ๆ และไม่ว่าจะเปน็รหัสทีบ่ริษัทเปน็ผู้
กําหนดให้หรือเปน็รหัสทีผู่้ขอใช้บริการเปน็ผู้กําหนดเองก็ตาม

1.8 “รายการ” หมายความถึง คําส่ัง หรือรายการ หรือ
ธุรกรรมใด ๆ ทีก่ระทําผ่านแอปพลิเคชัน เช่น การลงทะเบียน
และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) การคํานวณวงเงินสินเชือ่
เบือ้งต้น และการขอสินเชือ่ เปน็ต้น 

1.9 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเปน็อุปสรรคต่อการให้บริการ
แอปพลิเคชันตามข้อกําหนดและเงือ่นไขนี ้รวมถึงเปน็เหตุให้
เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทหรือระบบส่ือสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟา้ขัดข้อง 
หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรัส
คอมพิวเตอร ์หรือข้อมูลทีเ่ปน็อันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) 
ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่ดูแลรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

1.10 “แอปพลิเคชัน” หมายความถึง แอปพลิเคชันทัน
เด้อ

2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจําตัว ข้อมูลส่วนบุคคล 
และเครือ่งมือเพ่ือการทํารายการ

2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจําตัว และ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เปน็ความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทําการ
ใด ๆ ทีอ่าจทําให้ผู้อืน่ทราบรหัสประจําตัว และ/หรือ ข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังกล่าว

2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครือ่งมือเพ่ือการทํา

รายการไว้เปน็อย่างดีในทีป่ลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่
ทําให้เครือ่งมือเพ่ือการทํารายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การ

ครอบครองของบุคคลอืน่ หากผู้ขอใช้บริการทําให้เครือ่งมือ
เพ่ือการทํารายการตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดหรือ

บุคคลใดสามารถเข้าถึงได้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ
การทํารายการใด ๆ ผ่านเครือ่งมือเพ่ือการทํารายการนั้น

2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลีย่นแปลงรหัสประจําตัว

เมือ่ใดก็ได้ โดยดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการและเงือ่นไขที่
บริษัทกําหนด

2.4 กรณีทีร่หัสประจําตัว และ/หรือ เครือ่งมือเพ่ือการ
ทํารายการของผู้ขอใช้บริการ ชํารุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม 
ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ 
การใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัส
ประจําตัวทันทีที ่........................ โทร. …………… โดยบริษัท
จะดําเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้แอปพลิเคชัน 
และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัวดังกล่าวใน
ทันทีทีผู่้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบตัวตนตามขั้น

ตอนและวิธีการทีบ่ริษัทกําหนด ทั้งนี ้ผู้ขอใช้บริการยอมรับ
ว่าการทําธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้แอปพลิเคชันผ่านรหัส
ประจําตัวหรือเครือ่งมือเพ่ือการทํารายการของผู้ใช้บริการ

ก่อนทีบ่ริษัทจะได้ทําการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้
แอปพลิเคชัน และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัว
ดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการ
ตกลงรับผิดชอบทุกประการ

อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าใช้จ่ายทุก
ประเภทอันเกีย่วเนือ่งกับการขออายัด และ/หรือ การระงับ
ธุรกรรมหรือการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ รหัสประจําตัว 
และ/หรือ เครือ่งมือเพ่ือการทํารายการดังกล่าวทั้งส้ินทุก
ประการ

3. การใช้แอปพลิเคชัน

3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ต่อเมือ่ผู้

ขอใช้บริการได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครือ่งมือ

เพ่ือการทํารายการตามช่องทางและวิธีการทีบ่ริษัทกําหนด 
และได้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ตามวิธี
การทีบ่ริษัทกําหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เปน็ผู้ใช้
บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อ
กําหนดและเงือ่นไขทีบ่ริษัทกําหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกําหนด
และเงือ่นไขตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่
ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างทีผู่้ขอใช้บริการทํารายการ 
(ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี ้ให้ถือว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขดังกล่าวเปน็
ส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงือ่นไขการใช้บริการนีด้้วย อนึ่ง 
ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบน

เครือ่งมือเพ่ือการทํารายการในระยะเวลาหนึ่งๆ ได้ 1 เครือ่ง
เท่านั้น

3.2 ในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ผู้ขอใช้บริการต้องใส่
รหัสประจําตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ 
และเงือ่นไขการใช้บริการทีบ่ริษัทกําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจําตัวไม่ถูกต้องเกินจํานวนครั้งที่
บริษัทกําหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการ
ชั่วคราว ทั้งนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีทีม่ีการระงับการ
ให้บริการชั่วคราวดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะสามารถกลับมาใช้
บริการได้ หากพ้นระยะเวลาทีบ่ริษัทกําหนด แต่หากผู้ขอใช้
บริการประสงค์จะใช้บริการก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้
บริการต้องติดต่อ ........................ โทร. …………… ทั้งนี ้ผู้ขอใช้
บริการตกลงและรับทราบว่า การระงับการให้บริการชั่วคราว
ดังกล่าว จะไม่มีผลเปน็การยกเลิกการทําธุรกรรมทีท่ําเสร็จส้ิน
ตามขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลง
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับบริษัททั้งส้ิน

3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถทํารายการต่างๆ ใน
แอปพลิเคชันดังต่อไปนี ้และ/หรือ ทีบ่ริษัทจะกําหนดเพ่ิมเติม
ในภายหน้าได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงือ่นไขทีบ่ริษัทกําหนด 
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาทีบ่ริษัทกําหนดไว้สําหรับ
แต่ละรายการหรือตามเวลาอืน่ใดทีบ่ริษัทจะกําหนดเพ่ิมเติม

ในภายหน้า

3.3.1ผู้ขอใช้บริการสามารถทํารายการคํานวณ
วงเงินสินเชือ่ตามขั้นตอนและวิธีการทีบ่ริษัทกําหนด ทั้งนี ้ผู้
ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า วงเงินสินเชือ่ทีป่รากฏในหน้า
จอการทํารายการเปน็เพียงข้อมูลเบือ้งต้นทีค่ํานวณหรือ

ประมวลผลได้จากข้อมูลทีผู่้ขอใช้บริการให้แก่บริษัทเท่านั้น 
และไม่มีผลเปน็การอนุมัติวงเงินสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ระยะ
เวลาผ่อนชําระ แต่อย่างใด และบริษัทมีสิทธิในการ
พิจารณาอนุมัติหรือเปลีย่นแปลงวงเงินสินเชือ่ และ/หรือ 
ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยจะพิจารณาจากข้อมูล เอกสารประกอบ
อืน่ ๆ ตามทีผู่้ขอใช้บริการได้จัดส่งให้แก่บริษัท และตามข้อเท็จ
จริงอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการพิจารณาดังกล่าว

3.3.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถทํารายการขอสิน

เชือ่จากบริษัทตามขั้นตอนและวิธีการทีบ่ริษัทกําหนด 
3.3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทส่งใบแจ้ง

หนี ้ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน

3.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการทํารายการผ่าน
แอปพลิเคชัน (หากมี) ตามทีบ่ริษัทกําหนด รวมทั้งตกลงชําระ
ภาษีอากร (หากมี) 

4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผล
ผูกพันผู้ขอใช้บริการ

4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าวิธีการดําเนินการ

ใด ๆ โดยผ่านแอปพลิเคชันตามข้อกําหนดและเงือ่นไขนีเ้ปน็วิธี
การทีน่่าเชือ่ถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท 
รวมทั้งรับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ที่
บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าว หรือทีใ่ช้
ประกอบการดําเนินการดังกล่าวนั้น เปน็ภาพถ่าย ข้อมูล และ/
หรือเอกสารทีเ่ชือ่ถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารทีเ่ปน็

ลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้
บริการ บริษัท และผู้ทีเ่กีย่วข้อง รวมทั้งใช้เปน็พยานหลักฐาน
อ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้บริการ
จะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งส้ิน ทั้งนี ้บริษัทไม่ต้องตรวจ
สอบรายละเอียดใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับรายการนั้น ๆ ว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ด้วย

4.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ 
(Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) เอกสาร และ/
หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้า
จากผู้ขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้
บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ 

4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทําใด ๆ 
ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเกีย่วกับการใช้บริการ และ/หรือการ
ทํารายการใด ๆ ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยการใช้รหัส
ประจําตัวตามข้อกําหนดและเงือ่นไขนีแ้ล้ว ให้ถือว่าถูกต้อง
สมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้
บริการไม่ต้องลงลายมือชือ่ในเอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน และผู้ขอใช้
บริการตกลงรับผิดชอบการกระทําดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้

ขอใช้บริการเปน็ผู้กระทําด้วยตนเอง ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดย
ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

4.4 บริษัทมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทําและส่งมอบ

เอกสารเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่

บริษัทกําหนด

4.5 เมือ่ผู้ขอใช้บริการได้ทํารายการผ่านแอปพลิเคชัน

เสร็จส้ินแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถเปลีย่นแปลง หรือ
ระงับ หรือยกเลิกรายการดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีอืน่ใดที่
บริษัทจะกําหนดในภายหน้าให้สามารถยกเลิกรายการดังกล่าว

ได้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนและ
เงือ่นไขทีบ่ริษัทกําหนด

4.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมือ่บริษัทได้ดําเนินการตาม
คําขอใช้บริการ และ/หรือ รายการแล้ว ถือว่าบริษัทได้ให้
บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุก

ประการ และในกรณีทีเ่ปน็การขอสินเชือ่ ถือว่าผู้ขอใช้บริการ
ได้ลงลายมือชือ่อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายในสัญญาสินเชือ่

แล้ว และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ทั้งนี ้บริษัทไม่
ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทีบ่ริษัทได้รับชําระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งส้ิน

4.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีทีบ่ัญชีรับเงินได้

เปลีย่นแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกําหนดและ
เงือ่นไขนีย้ังคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีรับเงินทีไ่ด้

เปลีย่นแปลงนั้น ๆ ด้วยทุกประการ
4.8 ในกรณีทีม่ีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท 

และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนือ่งจากการให้บริการหรือการดําเนิน
การใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกําหนด
และเงือ่นไขนีโ้ดยมิใช่ความผิดของบริษัท หรือในกรณีทีผู่้ขอใช้
บริการใช้บริการเพ่ือกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กิด
ขึ้นทั้งหมดทุกประการ 

4.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพ่ิม หรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อกําหนดและเงือ่นไขนี ้รวมทั้งค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการทํารายการ และ/หรือ 
การใช้แอปพลิเคชันได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงือ่นไขนี ้และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่าย ทีเ่พ่ิมหรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบล่วงหน้าด้วยการประกาศทางเว็บไซต์ และ/หรือ 
แอปพลิเคชัน และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ 
และ/หรือ โดยวิธีการอืน่ใดทีบ่ริษัทเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 
วัน ก่อนการเพ่ิมหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้
บังคับ อนึ่ง หากการเพ่ิม หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดและ
เงือ่นไขดังกล่าวเปน็ผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ

มีภาระความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น และผู้ขอใช้บริการมีการใช้
แอปพลิเคชันให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อ

คัดค้านข้อกําหนดและเงือ่นไขทีเ่พ่ิมหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงดัง

กล่าว 
4.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อกําหนดและเงือ่นไข รวมถึงคู่มือ และเอกสาร
อธิบายวิธีการใช้บริการตามทีบ่ริษัทกําหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการ
ได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันทีข่อใช้บริการ รวมทั้งตามที่
บริษัทจะได้กําหนดเพ่ิมเติม แก้ไข หรือเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
ซึ่งให้ถือเปน็ส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงือ่นไขนีด้้วย

5. การดําเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด

ในกรณีทีผู่้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความ

ผิดปกติใด ๆ  ในการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที ่........................ โทร. …………… 
โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกีย่วกับวันและเวลาทีท่ํารายการ 
และ/หรือ รายละเอียดทีเ่กีย่วข้องกับธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูล
อืน่ใดทีเ่กีย่วกับการทํารายการทีม่ีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่

บริษัทกําหนด  โดยบริษัทและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกัน
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อ

ผิดพลาด  รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี ้
บริษัทจะแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธี

การและช่องทางทีบ่ริษัทเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ
ไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดย
วิธีการและช่องทางอืน่ใดทีบ่ริษัทจะได้กําหนดเพ่ิมเติมในภาย

หน้า

6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท

6.1 บรรดาการกระทําใดๆ ทีบ่ริษัทได้กระทําไปตามข้อ
กําหนดและเงือ่นไขนี ้และ/หรือ ตามข้อมูลทีบ่ริษัทได้รับจากผู้
ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกําหนดและเงือ่นไขการใช้
บริการใด ๆ ของบริษัทไม่ว่าทีม่ีอยู่แล้วในขณะนีห้รือทีจ่ะมีขึ้น
ในภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้
บริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งส้ิน

6.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับ
ผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องใน
การใช้บริการอันเนือ่งมาจากการทีผู่้ขอใช้บริการใช้

แอปพลิเคชันไม่เปน็ไปตามทีบ่ริษัทกําหนด หรือเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอืน่ใดทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท 

7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ
7.1 บริษัทมีสิทธิทีจ่ะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิก

การให้บริการแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนเมือ่ใดก็ได้ 
โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ….. วัน เว้น
แต่กรณีทีบ่ริษัทเห็นว่าการดําเนินการตามข้อกําหนดและ

เงือ่นไขนี ้ หรือกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการ
อาจเปน็การขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชือ่ว่ามีการใช้
บริการหรือการทํารายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริต
หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุจําเปน็อืน่ใดซึ่ง
ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดย
เร็ว

7.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้

แอปพลิเคชัน จะต้องแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่าน
ช่องทางอืน่ใดตามทีบ่ริษัทกําหนด เพ่ือให้บริษัททราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ….. วัน 

7.3 ในกรณีทีภ่าพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) 
เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลทีบ่ริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูก
ต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เปน็จริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัท
มีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทําธุรกรรม และ/
หรือ การใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือบริการอืน่ใด เมือ่ใดก็ได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งส้ิน

8. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

8.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทสามารถ

บันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัท และ/หรือ 
จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกีย่วกับ
ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ 
การดําเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้
บริการ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของบริษัท 
และ/หรือ เพ่ือการใด ๆ ได้ตามทีบ่ริษัทเห็นสมควร และเพ่ือ
เปน็หลักฐานการบริการและรายการการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้
บริการตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเปน็

พยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้
ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งส้ิน แต่ทั้งนี ้บริษัท
ไม่มีหน้าทีต่้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ 
ข้อมูลดังกล่าว

8.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิว้มือ ใบหน้า 
เปน็ต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทําธุรกรรม ข้อมูลการ
ลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้
ขอใช้บริการทีใ่ห้ไว้แก่บริษัท หรือทีบ่ริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้
จากแหล่งอืน่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงาน
สินทรัพย์รวม การดําเนินการใด ๆ เกีย่วกับกระบวนการสินเชือ่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัท เสนอ ให้ ใช้ 
และ/หรือ ปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท 
ของบุคคลทีบ่ริษัทเปน็ผู้จําหน่าย เปน็ตัวแทน หรือมีความ
เกีย่วข้องกับบริษัท และ/หรือ ของบุคคลอืน่ และ/หรือ เพ่ือ
ตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ่าจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมทีม่ี
เหตุอันควรสงสัย และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงค์อืน่ใดทีไ่ม่ต้อง
ห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใ่ช้บังคับกับบริษัท รวมทั้งยินยอม
ให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซึ่งขณะนีไ้ด้แก่ (1) บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด (2) บริษัท หลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จํากัด (3) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) (4) บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จํากัด (5) บริษัท 
ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด (6) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จู
เลียส แบร์ จํากัด) ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท 
สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง 
พันธมิตรทางธุรกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ทีบ่ริษัทเปน็คู่
สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือ ผู้ให้บริการ Cloud 
Computing โดยยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดทําสินทรัพย์รวม การดําเนินการใด ๆ 
เกีย่วกับกระบวนการสินเชือ่ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ใช ้และ/
หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท และ/
หรือ บุคคลดังกล่าว และ/หรือ เสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด 
ๆ ของบริษัท และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงค์อืน่ใดทีไ่ม่ต้องห้าม
โดยกฎหมาย นอกจากนี ้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทํา
ธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ 
ข้อมูลใด ๆ เกีย่วกับผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัท เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานสินทรัพย์รวม การดําเนินการ
ใด ๆ เกีย่วกับกระบวนการสินเชือ่ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
บริหารกิจการของบริษัท เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุง
บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท ของบุคคลทีบ่ริษัทเปน็
ผู้จําหน่าย เปน็ตัวแทน หรือมีความเกีย่วข้องกับบริษัท และ/
หรือ ของบุคคลอืน่ และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงค์อืน่ใดทีไ่ม่ต้อง
ห้ามโดยกฎหมาย ทั้งนี ้ให้ความยินยอมนีย้ังคงมีอยู ่แม้ว่าผู้
ขอใช้บริการจะไม่ได้ทําธุรกรรมกับบริษัทต่อไปแล้วก็ตาม

8.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลใด 
ๆ ทีผู่้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันไว้ในระบบฐานข้อมูล
ลูกค้าของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการขอสินเชือ่ ทําธุรกรรม 
และ/หรือ ใช้บริการอืน่ๆ กับบริษัทต่อไป      

9. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคําบอกกล่าว

9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ข้อมูลใด ๆ เช่น ทีอ่ยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เปน็ต้น ทีผู่้
ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน เปน็ข้อมูลทีใ่ช้ในการ
ติดต่อ ทวงถามหนี ้และรับส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับผู้ขอใช้
บริการ ทั้งนี ้หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปลีย่นแปลงข้อมูล
ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเปน็ลายลักษณ์อักษรตาม
ช่องทางทีบ่ริษัทกําหนด

9.2 เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ทีบ่ริษัทส่งไปยังผู้
ขอใช้บริการตามทีอ่ยู่ และ/หรือ สํานักงาน E-mail Address 
และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้
ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบ
ข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว

9.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูล

ข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 
ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไป
ยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เปน็ต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า 
ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดัง

กล่าวได้ตามช่องทางทีบ่ริษัทกําหนด

10. กฎหมายทีใ่ช้บังคับ

ข้อกําหนดและเงือ่นไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บังคับและ

ตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเปน็ศาลทีม่ีเขต
อํานาจในการพิจารณาข้อพิพาททีเ่กิดขึ้นเกีย่วกับการใช้บริการ

ตามข้อกําหนดและเงือ่นไขการใช้บริการนี้

ยอมรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เริ่มใช้งาน

สมัครใช้งานสําเร็จ
ยินดีด้วย!
ท่านสามารถเริม่ขอสินเชือ่ได้เลย

1

2

1.กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
2.กดปุ่ม ไปต่อ

กดปุ่ม อนุญาต กรอกรหัส PIN บนแอป SCB 
Easy เพ่ือยืนยันตัวตน

กดปุ่ม ยอมรับ กดปุ่ม เร่ิมต้นใช้งาน



ยืน่ขอสินเชือ่

C



กดปุ่ม เร่ิม เพ่ือให้แอปเข้า
ใช้ข้อมูลมือถือ

เลือกสินเชือ่ทีส่นใจยืน่ขอ
กดปุ่ม เร่ิมสมัครขอสินเชือ่

กดปุ่ม เร่ิม เพ่ือเปิดอนุญาต
การเข้าถึงการใช้งานมือถือ

1

2

กดปุ่ม อนุญาต ทีห่น้าจอ
ป๊อปอัพ

1.กรอกจํานวนเงินทีต่้องการขอสินเชือ่
2.กดปุ่ม ไปต่อ

ยืน่ขอสินเชือ่ (1/4)C

1. กดปุ่ม แว่นขยาย
2 กดเลือกสินเชือ่ทีท่่านสนใจ

1

2

สินเช่ือตั้งหลัก



ทีห่น้าจอการตั้งค่า เลือ่นหา
แอปพลิเคชัน Money Thunder

เปิดการอนุญาต 1.กด อัพโหลดไฟล์ เพ่ือแนบ E-Statement
2.กดปุ่ม ไปต่อ

สําหรับวิธีการดาวน์โหลด E-Statement สามารถดูได้จาก link ด้านล่าง 
https://www.it24hrs.com/2019/e-statement-how-to-download

1

2

1

2

กดปุ่ม ไปเลือกไฟล์ 1.กรอกรหัสผ่านทีใ่ช้เปิดไฟล์
2.กดปุ่ม ยืนยันรหัสผ่าน

ยืน่ขอสินเชือ่ (2/4)C

SCB

https://www.it24hrs.com/2019/e-statement-how-to-download


กดปุ่ม ไปต่อ เม่ือทําการ
แนบไฟล์ครบถ้วน

1

2

1

2

1.กรอกข้อมูลการศึกษา อาชีพ 
รายรับ หนีสิ้นของท่าน

2.กดปุ่ม ไปต่อ
1.ระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
2.กดปุ่ม ไปต่อ

1.กรอกข้อมูลการสมรสของท่าน
2.กดปุ่ม ไปต่อ

1

2

1

2

1.กรอกข้อมูลทีอ่ยู่เพ่ือจัดส่งเอกสาร
2.กดปุ่ม ไปต่อ

ยืน่ขอสินเชือ่ (3/4)C



1

2

1. เลือกการให้ความยินยอมใน
การเปิดเผยข้อมูล

2.กดปุ่ม ไปต่อ
1. เลือกยอมรับข้อตกลงและคํารับรอง
2.กดปุ่ม ส่งข้อมูล

2

กดปุ่ม ไปหน้าสินเชือ่ของ
ท่าน เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อย

1

C

กดปุ่ม ดําเนินการต่อ เพ่ือทํา
สัญญาและรับเงินสินเชือ่

ยืน่ขอสินเชือ่ (4/4)

เม่ือสินเชือ่อนุมัติลูกค้าต้อง
ทําสัญญาภายใน 30 วัน

30

สินเช่ือตั้งหลัก

สินเช่ือตั้งหลัก



ทําสัญญาสินเชือ่

D



2

1.กดปุ่มเพ่ือเข้าหน้าสินเชือ่ของท่าน
2.เลือกรายการสินเชือ่ทีท่่าน
ต้องการทําสัญญา

กดปุ่ม ดําเนินการต่อ เพ่ือทํา
สัญญาและรับเงินสินเชือ่

เลือกเวลาในการผ่อนชําระ กดปุ่ม เชือ่มต่อ SCB EASY

1

ดําเนินการตามข้ันตอนบน 
SCB EASY APP

D ทําสัญญาสินเชือ่ (1/2)

สินเช่ือตั้งหลัก

สินเช่ือตั้งหลัก



1

2

1.กรอกรหัสผ่านเพ่ือเปน็การทําสัญญา
เพ่ือขอสินเชือ่

2.กดปุ่ม ยืนยันการให้ความยินยอม
กดปุ่ม ไปหน้าสินเชือ่ของท่าน 
หลังการทําสัญญาสินเชือ่

ตรวจสอบรายละเอียดสินเชือ่

2

1

เลือกบัญชีทีต่้องการใช้รับ
เงินสินเชือ่

1. เลือกยอมรับข้อมูลทีแ่สดง
2.กดปุ่ม เซ็นสัญญาเพ่ือขอสินเชือ่

D ทําสัญญาสินเชือ่ (2/2)

สินเช่ือตั้งหลัก



จ่ายค่างวด

E



E จ่ายค่างวด (1/2)

1

2

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่า
งวดทางอีเมลภายใน 

24 ชม. หลังชําระค่างวดแล้ว

1.กดปุ่มเพ่ือเข้าหน้าสินเชือ่ของท่าน
2.เลือกรายการสินเชือ่ทีท่่าน
ต้องการชําระค่างวด

กดปุ่ม ชําระผ่านแอป SCB EASY กรอกจํานวนค่างวดทีท่่าน
ต้องการชําระ

กดปุ่ม ชําระผ่านแอป SCB EASY

1) จ่ายค่างวดผ่าน SCB EASY

สินเช่ือตั้งหลัก

สินเช่ือตั้งหลัก



E จ่ายค่างวด (2/2)

ท่านสามารถใช้ QR code ท่ีบันทึกจากแอปเงิน
ทันเด้อในการชําระค่างวดสินเชื่อผ่านแอปธนาคาร
ต่างๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม

ตัวอย่าง

1.กดปุ่มเพ่ือเข้าหน้าสินเชือ่ของท่าน
2.เลือกรายการสินเชือ่ทีท่่าน
ต้องการชําระค่างวด

1

2

กดปุ่ม ชําระผ่าน QR Code แสกน QR Code หรือกดปุ่ม 
บันทึก QR CODE ลงในโทรศัพท์

2) จ่ายค่างวดผ่านแอปธนาคารโดยการแสกน QR code

สินเช่ือตั้งหลัก

สินเช่ือตั้งหลัก

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิน
ค่างวดทางอีเมลภายใน 

24 ชม. หลังชําระค่างวดแล้ว

SCB

Tanachart

คลิกเลือกธนาคารเพ่ือดูวิธีการ
ชําระเงินผ่าน QR Code 

สําหรับธนาคารทีไ่ม่อยู่ในรายการข้างต้น 
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากแอปพลเิคชัน

ของแต่ละธนาคาร 


