ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที 3: อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย# ปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ และค่าบริการอืน ๆ
เริมใช้ตงั # แต่วนั ที 8 พฤษภาคม 2562
ค.(6) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
1. บริการรับชําระเงินค่าสินค้าและบริการ
1.1 บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (SCB Bill
Payment) 1.1.1 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
1) ชําระผ่านในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
2) ชําระผ่านนอกเขตสํานักหักบัญชี *
1.1.2 ผ่านตัวแทนรับชําระของธนาคาร
1.2 บริการรับชําระบิลข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment)
1) ค่าธรรมเนียมการทํารายการสําหรับบริษทั
ผูร้ บั ชําระเงิน
2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการสําหรับผูช้ าํ ระเงิน
- ชําระผ่านสาขาธนาคารทีให้บริการ/
ผูใ้ ห้บริการรับชําระเงิน
- ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 บริการเตือนเพือจ่าย (PayAlert)
1) สําหรับบริษทั ผูร้ บั ชําระ
- ค่าบริการส่งรายการแจ้งเตือน
- กรณีบุคคลธรรมดา
- กรณีนิตบิ คุ คล
- ค่าธรรมเนียมรายการรับชําระเงิน
2) สําหรับผูช้ าํ ระเงิน
- ค่าธรรมเนียมรายการชําระเงิน
1.4 ค่าบริการข้อมูล
1.5 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับชําระเงินสําหรับ
บริษทั ผูร้ บั ชําระเงิน
1.6 ค่าธรรมเนียมรับชําระเงินค่าสมัครสอบ

อัตราค่าบริการ

15 – 30 บาท / รายการ **
30 – 40 บาท / รายการ **
10 – 20 บาท / รายการ

15 – 40 บาท / รายการ **

ไม่เกิน 20 บาท / รายการ ***
ไม่เกิน 5 บาท / รายการ ***

หมายเหตุ

* กรณีชาํ ระผ่านนอก
เขตสํานักหักบัญชี
ชําระเกิน 50,000 บาท/
รายการ คิดส่วนทีเกิน
เพิมทีอัตราร้อยละ 0.1
โดยค่าธรรมเนียมรวม
ทัง# สิน# ไม่เกิน 1,000
บาท
** ขึน# อยู่กบั ข้อตกลง
ระหว่างธนาคารและ
บริษทั ผูร้ บั ชําระเงิน
*** ขึน# อยู่กบั ธนาคารที
ให้บริการ/ผูใ้ ห้บริการรับ
ชําระเงินเป็ นผูก้ าํ หนด

ไม่เกิน 1 บาท / รายการ **
ไม่เกิน 3 บาท / รายการ **
15 - 40 บาท / รายการ **
ไม่เกิน 5 บาท / รายการ ***
2,000 – 5,000 บาท / เดือน **
5 บาท / รายการ **
ไม่เกิน 40 บาท / รายการ **

2. บริการชําระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีอตั โนมัติ
(SCB Direct Debit)
15 บาท / รายการ
1) หักบัญชีในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
30 บาท / รายการ
2) หักบัญชีนอกเขตสํานักหักบัญชี*

เป็ นรายการทีเปลียนแปลงครัง# นี#
* กรณีหกั บัญชีนอก
เขตสํานักหักบัญชี
ชําระเกิน 50,000 บาท/
รายการ คิดส่วนทีเกิน
เพิมอีกในอัตราร้อยละ
0.1 โดยค่าธรรมเนียม
รวมทัง# สิน# ไม่เกิน 1,000
บาท
1
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3. บริการเรียกเก็บเงินสด (BCM Cash Service)
1) ค่าขนเงิน

2) ค่ารับหรือค่าแลกเงิน
3) ค่านับเงิน
4) ค่าโอนเงิน
5) ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ
4. บริการรับฝากเช็คเรียกเก็บและเงินสด (SCB Local Collect)
1) เรียกเก็บในเขตเดียวกัน (Same Zone Cheque)
- เงินสดหรือเช็คในเขตเคลียริงเดียวกับสาขาที
เปิ ดบัญชีรบั ชําระเงิน
2) เรียกเก็บข้ามเขต (Cross Zone Cheque)
- ฝากเงินสด ณ สาขาต่างจังหวัด
- ฝากเป็ นเช็คเพือเรียกเก็บ
3) บริการรับ-ส่งเช็ค และ/หรือ เอกสารทีเกียวข้อง
- บริการรับ-ส่งเช็ค และ/หรือเอกสารทีเกียวข้อง
5. ผลิตภัณฑ์บตั รเงินสด (SCB Cash Card)
1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี แรก
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี ต่อ ๆ ไป

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการจะถูกกําหนดตามลักษณะงาน,
ปริมาณเงินของลูกค้า และ เขตพืน# ทีให้บริการ
โดยให้ประสานงานกับบริหารผลิตภัณฑ์เรียก
เก็บเพือกําหนดราคา
0.05 - 2.5% ของมูลค่าเงินสดทีแลก
อัตราขัน# ตํา 100 บาท
0.03 - 2.5% ของมูลค่าเงินสดทีนําฝาก
0.1% ของเงินโอน อัตราขัน# ตํา 10 บาท
0.1% ของเงินหน้าเช็ค / เช็ค 1 ฉบับ
อัตราขัน# ตํา 10 บาท

ร้อยละ 0.1 ของเงินโอนหรือของเงินหน้าเช็ค
อัตราขัน# ตํา 10 บาท
ร้อยละ 0.1 ของเงินโอน อัตราขัน# ตํา 10 บาท
ร้อยละ 0.1 ของเงินหน้าเช็ค อัตราขัน# ตํา
10 บาท
160 – 250 บาท / ครัง#

เป็ นรายการทีเปลียนแปลงครัง# นี#

100 บาท
หักจากบัญชีบริษทั เงินสด หรือเช็ค
200 บาท
200 บาท
หักจากบัญชีผถู้ อื บัตร

2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านเครือง ATM

เรียกเก็บตามค่าบริการอืน ๆ - กลุ่มบริการบัตร
เอทีเอ็ม บัตรเดบิต และเดบิต พลัส

3) ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้าบัตร

เรียกเก็บตามค่าบริการการโอนเงินอัตโนมัติ
(SCB Payroll / SCB Direct Credit)

6. ผลิตภัณฑ์บตั รชําระเงินธุรกิจ (SCB Exclusive Payment Card)
1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี แรก
100 บาท
หักจากบัญชีบริษทั เงินสด หรือเช็ค
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี ต่อ ๆ ไป
200 บาท
200 บาท หักจากบัญชีผถู้ อื บัตร
2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการ

15 - 40 บาท / รายการ

2
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7. บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)
1) ธนาคารจัดพิมพ์เช็คให้ผรู้ บั เงิน
2) ธนาคารจัดพิมพ์เช็คเร่งด่วนให้ผรู้ บั เงิน
3) ยกเลิกเช็ค
8. บริการการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll / SCB Direct
Credit)
1) แบบ Batch (Next Day)
- บัญชีในเขตเดียวกัน
- บัญชีนอกเขต*
2) แบบ Same Day
- บัญชีในเขตเดียวกัน
- บัญชีนอกเขต*
9. บริการการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SCB
SMART Credit)
1) ช่วงเงินโอนต่อรายการ (แบบ Same Day)
- 0.01 – 100,000
- 100,000.01 – 500,000
- 500,000.01 – 2,000,000
2) ช่วงเงินโอนต่อรายการ (แบบ Next Day)
- 0.01 – 2,000,000
10. บริการการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร (SCB
BAHTNET)
q) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือเข้าบัญชีธนาคารอืน ๆ
ธนาคารผู้โอน

ธนาคารผู้รบั โอน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด

อัตราค่าบริการ
15 บาท / ฉบับ
25 บาท / ฉบับ
20 บาท / ฉบับ

15 บาท / รายการ
30 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ
75 บาท / รายการ
200 บาท / รายการ
12 บาท / รายการ

หมายเหตุ

เป็ นรายการทีเปลียนแปลงครัง# นี#

* กรณีนอกเขตชําระ
เกิน 50,000 บาท /
รายการ คิดส่วนทีเกิน
เพิมอีกในอัตราร้อยละ
0.1 โดยค่าธรรมเนียมรวม
ทัง# สิน# ไม่เกิน 1,000
บาท

เงือนไขพิเศษ: จํานวน
เงินโอนสูงสุดต่อ
รายการ (Maximum
Amount) 2,000,000
บาท

ทัง# ข้อ 10.1) และ 10.2)
1. กรุงเทพฯ และ
ผู้โอน
ผู้รบั โอน
ปริมณฑล หมายถึง
150 บาท / รายการ
100 บาท / จังหวัดกรุงเทพมหานคร,
รายการ
นนทบุร,ี ปทุมธานี,
150 บาท / รายการ
100 บาท / นครปฐม, สมุทรปราการ,
รายการ + ค่า และสมุทรสาคร
คูส่ ายหมืนละ 10 2. ค่าธรรมเนียมทัง#
บาทแต่ไม่เกิน ธนาคารต้นทางและ
750 บาท ปลายทางรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 1,000 บาท
150 บาท / รายการ + ค่า
100 บาท /
3. Cut off time :
คูส่ ายหมืนละ 10 บาทแต่ไม่
รายการ
วันทําการของธนาคาร
เกิน 750 บาท
เวลา 8.30 – 15.00 น.
150 บาท / รายการ
100 บาท /
รายการ + ค่า
คูส่ ายหมืนละ 10
บาทแต่ไม่เกิน
750 บาท
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อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ
หรือสถาบันทีเปิ ดบัญชีอยูก่ บั ธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่น บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ กรมศุลกากร ฯลฯ
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล : บัญชีหน่วยราชการ / ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 150 บาท / รายการ
สถาบัน ทีเปิ ดบัญชีกบั ธปท.
ธนาคารปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ต่างจังหวัด : บัญชีหน่วยราชการ / สถาบัน ทีเปิ ด ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 150 บาท / รายการ
บัญชีกบั ธปท.
รวมค่าคู่สายหมืนละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 750
บาท ธนาคารปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียม
11. บริการเสริมด้านการจ่ายเงิน (SCB Supplemental
Services Payment)
1) บริการรับใบเรียกเก็บเงินและจัดทําข้อมูลในรูปแบบ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (SCB Bill Placement and
Invoice Capturing)
- อัตราค่าธรรมเนียมการบันทึกข้อมูลเอกสาร

5 – 20 บาท/รายการ Invoice

2) บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผรู้ บั เงิน
อัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment)
- แบบที 1: อัตราค่าธรรมเนียมคิดต่อรายการทีมี 3 บาท / รายการ
การโอนเงิน/จ่ายเช็ค (โดยคิดเพิมจาก
ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน/จ่ายเช็ค)
- แบบที 2: อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายเดือน 3,000 บาท / เดือน
3) บริการเกียวกับบัญชีค#าํ ประกันการทํางาน
(SCB Surety Account)
- อัตราค่าธรรมเนียมการเปิ ดบัญชี
- อัตราค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
- ค่าบริการจัดทําข้อมูลในรูปแบบของข้อมูล
คอมพิวเตอร์ (Data file)

100 บาท / บัญชี
300 บาท / บัญชี
2,000 บาท / เดือน

4) บริการพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายและรายงาน 5 บาท / ชุด
สรุป
5) บริการแจ้งเตือนผูร้ บั เงิน (Notification)
- ผ่านทางเครืองโทรสาร (Auto FAX)
- ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
- ผ่านทางข้อความ (SMS)

18 บาท / รายการ
3 บาท / รายการ
3 บาท / รายการ

6) บริการจัดส่งเช็ค/เอกสาร (Delivery Methods)
6.1 บริการจ่ายเช็คทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
3 บาท / รายการ
6.2 บริการส่งเช็คคืนให้ผขู้ อใช้บริการ ไปรับทีสาขา ไม่คดิ ค่าบริการ
ของธนาคาร
4
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6.3 บริการจัดส่งให้ผขู้ อใช้บริการ โดย messenger
ของธนาคาร
6.4 บริการจัดส่งทางไปรษณียใ์ ห้ผรู้ บั เงิน แบบ
- ลงทะเบียน
- EMS
6.5 บริการจัดส่งทางไปรษณียใ์ ห้ผขู้ อใช้บริการแบบ
- ลงทะเบียน
- EMS
7) บริการสแกนเอกสารให้ผขู้ อใช้บริการ
12. บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (SCB Sweep Account)
13. บริการบริหารสภาพคล่อง (SCB Liquidity
Management System)
1) ค่าธรรมเนียมรายวัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ในเขตสํานักหักบัญชี
เดียวกัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ต่างเขตสํานักหักบัญชี
2) ค่าธรรมเนียมรายเดือน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่เขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ต่างเขตสํานักหักบัญชี
14. Multi-Bank Pooling
q) ค่าธรรมเนียมรายเดือน
15. บริการธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB Business Net)
1) ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปยังบัญชีของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (Transaction Fee)
- โอนเงินระหว่างบัญชีบริษทั ภายในเขตเดียวกัน
- โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืน ภายในเขตเดียวกัน
- โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษทั และไปยัง
บัญชีบุคคลอืน)
|) ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการรับรายการเดินบัญชีแบบพิเศษ
(Interbank Statement)
4) ค่าธรรมเนียมการชําระค่าสินค้าและบริการ
(Bill Payment) ผ่าน SCB Business Net
- บริการชําระภาษีให้กรมสรรพากร (Tax
Payment)
- บริการชําระค่าไฟฟ้านครหลวง
5) ค่าบริการเครืองสร้างรหัส (Token)

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

160 – 250 บาท / ครัง#

18 บาท / ซอง
45 บาท / ซอง

เป็ นรายการทีเปลียนแปลง
ครัง# นี#

18 – 50 บาท / ซอง
45 - 80 บาท / ซอง
0.50 บาท / แผ่น
20 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ
20 บาท / รายการ + IR Charge
500 บาท / เดือน
3,000 บาท / เดือน
2,000 บาท/เดือน
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
0.1% ของยอดเงินโอน
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ขัน# ตํา 10 บาท
200 บาท / เดือน / บัญชี

15 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
1,000 บาท / เครือง
5
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16. บริการรับเรียกเก็บเงิน (SCB Electronic Presentment &
Payment/ SCB Supply Chain Financing)
1) ค่าบริการรายเดือน (Monthly Fee)
2) ค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee)
3) ค่าข้ามเขต (IR Fee)
4) ค่าดําเนินการติดตัง# ระบบงาน (Installation Fee)
(เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครัง# แรกเท่านัน# )

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

7,500 บาท / เดือน
15 - 50 บาท / รายการ
ร้อยละ 0.1 ของยอดเงิน
10,000 บาท

17. บริการรับชําระเงินพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(SCB Payment Gateway)
1) ค่าบริการรายเดือน
2) ค่าธรรมเนียมรายการ*
3) กรณีโอนข้ามเขต

5,000 บาท / เดือน
15 - 30 บาท / รายการ *
ร้อยละ 0.1 ของยอดเงิน โดยค่าธรรมเนียม
รวมทัง# สิน# ไม่เกิน 1,000 บาท (ขันตํ
# า 10
4) หักผ่านบัตรเครดิต
บาท)
5) ค่าธรรมเนียมการเชือมต่อระบบ (Installation Fee)** ร้อยละ 3 - 5 ของยอดเงิน
2,000-5,000 บาท **

* ขึน# อยู่กบั ประเภท
ธุรกิจ, มูลค่าธุรกรรม,
ปริมาณธุรกรรม
** ค่าธรรมเนียมในการ
ติดตัง# และทดสอบการ
เชือมต่อระบบก่อนใช้
งานจริง โดยจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมครัง# แรก
เท่านัน#

18. บริการออกหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านธนาคาร e-Certificate
1) ค่าบริการออกหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลและรับรอง
สําเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร*
- หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน

* ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ของหนังสือรับรองนิติ
บุคคล รับรองสําเนา
150 บาท / ฉบับ
เอกสารทะเบียนและ
100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป รับรองสําเนางบการเงิน
20 บาท / หน้า
ทีกรมพัฒนาธุรกิจ
- รับรองสําเนางบการเงินและบัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้ 100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป การค้า กระทรวง
20 บาท / หน้า
พาณิชย์เรียกเก็บ

2) ค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสําเนา
เอกสารนิตบิ ุคคลต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคาร*
- หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 150 บาท / ฉบับ
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป
20 บาท / หน้า
- รับรองสําเนางบการเงิน
100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป
20 บาท / หน้า
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3) ค่าบริการออกหนังสือรับรองสําเนาเอกสารสมาคม
และหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร*
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
- รับรองสําเนางบการเงิน

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป
20 บาท / หน้า
100 บาท / หน้าที 1 - 5, หน้าที 6 เป็ นต้นไป
20 บาท / หน้า

19. บริการโอนเงิน (รายได้)ไปประเทศเมียนมาร์ผ่านตู้ SCB 200 บาท / รายการ
ATM
20. บริการแจ้งเตือนธุรกิจ (SCB Business Alert)
1) รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มอื ถือ
(1 หมายเลข)
1.1) แจ้งเตือนมาตรฐาน
1.2) แจ้งผลการรับชําระเงินกู้
1.3) แจ้งรายการชําระเงิน/แจ้งผลโอนเงิน
ทีตัง# ล่วงหน้าในระบบ SCB Business Net
1.4) สรุปรายการชําระค่าสินค้าและบริการ Bill
Payment
2) รับข้อความแจ้งเตือนทาง E-Mail (สูงสุดได้ 3 E-Mail)
2.1) แจ้งเตือนมาตรฐาน
2.2) แจ้งผลการรับชําระเงินกู้
2.3) แจ้งรายการชําระเงิน/แจ้งผลโอนเงินทีตัง#
ล่วงหน้าในระบบ SCB Business Net
2.4) สรุปรายการชําระค่าสินค้าและบริการ Bill
Payment

รายปี 499 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี

รายปี 499 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี
รายปี 100 บาท / บัญชี

21. ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์นิตบิ ุคคล
1) กรณีโอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
2) กรณีโอนเงินมากกว่า 100,000 บาท

10 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ

22. ค่าธรรมเนียมเติมเงินพร้อมเพย์
1) กรณีเติมเงินไม่เกิน 5,000 บาท
2) กรณีเติมเงินมากกว่า 5,000 – 7,500 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
2 บาท / รายการ
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23.บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพือธุรกิจ
(SCB Business Anywhere)
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entry Fee)
2) ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปยังบัญชีของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (Transaction Fee)
3.1) โอนเงินระหว่างบัญชีบริษทั ภายในเขตเดียวกัน
3.2) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืน ภายในเขตเดียวกัน
3.3) โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษทั และไป
ยังบัญชีบุคคลอืน)
3.4) จ่ายเงินเดือนพนักงาน
4) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
4.1) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคารแบบ
ทันที (ORFT)
- 0.01 - 20,000 บาท
- 20,000.01 - 2,000,000 บาท
4.2) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร
(1) เงินโอนต่อรายการ (นําเงินเข้าบัญชีในวัน
ทําการเดียวกันผ่านระบบ SMART
Credit Same Day)
- 0.01 - 100,000
- 100,000.01 - 500,000
- 500,000.01 - 2,000,000
(2) เงินโอนต่อรายการ (นําเงินเข้าบัญชีในวัน
ทําการถัดไปผ่านระบบ SMART
Credit Next Day)
- 0.01 - 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

25 บาท / รายการ
35 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ
75 บาท / รายการ
200 บาท / รายการ

10 บาท / รายการ
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อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

4.3) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร
(นําเงินเข้าบัญชีในวันทําการเดียวกันผ่าน
ระบบ BAHTNET)*
ธนาคารผูโ้ อน

ธนาคารผูร้ บั โอน

ผูโ้ อน

ผูร้ บั โอน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

100 บาท / รายการ

100 บาท /
รายการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

100 บาท / รายการ

100 บาท /
รายการ + ค่า
คู่สายหมืนละ
10 บาทแต่ไม่
เกิน 750 บาท

ต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

100 บาท / รายการ

100 บาท /
รายการ

ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด

100 บาท / รายการ

100 บาท /
รายการ + ค่า
คู่สายหมืนละ
10 บาทแต่ไม่
เกิน 750 บาท

4.4) โอนเงินพร้อมเพย์
- 0.01 - 2,000,000 บาท
5) ค่าธรรมเนียมอืนๆ
5.1) ค่าธรรมเนียมการชําระค่าสินค้าและบริการ
(Bill Payment) ผ่าน SCB Business
Anywhere
5.2) ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค
5.3) บริการพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
และรายงานสรุป
5.4) บริการจัดส่งสมุดเช็ค/เอกสารทางไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน
5.5) บริการแจ้งเตือนผูร้ บั เงิน (Notification)
- ผ่านทางเครืองโทรสาร (Fax)
- ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail)
- ผ่านทางข้อความ (SMS)
5.6) ค่าบริการเครืองสร้างรหัส (Token)

*BAHTNET :
1. กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล หมายถึง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร,
นนทบุร,ี ปทุมธานี,
นครปฐม, สมุทรปราการ, และ
สมุทรสาคร
2. ค่าธรรมเนียมทัง#
ธนาคารต้นทางและ
ปลายทางรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 1,000 บาท
3. Cut off time :
วันทําการของธนาคาร เวลา
8.30 – 15.00 น.

10 บาท / รายการ
ตามเงือนไขทีบริษทั ผูร้ บั ชําระเงินเป็ นผู้
กําหนด
7.5 บาท / ฉบับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1,000 บาท / เครือง
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24. บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (SCB Corporate Closed Loop E-Wallet)
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า*

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการแตกต่างกันขึน# อยู่
กับข้อตกลงของแต่ละบริษทั
2) ค่าธรรมเนียมรายเดือน/ปี *
อัตราค่าบริการแตกต่างกันขึน# อยู่
กับข้อตกลงของแต่ละบริษทั
อัตราค่าบริการแตกต่างกันขึน# อยู่
3) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ e-Wallet ของลูกค้า*
กับข้อตกลงของแต่ละบริษทั
4) ค่าธรรมเนียมการเติมเงินใน e-Wallet ของลูกค้า 15-30 บาทต่อรายการ
5) ค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่าน e-Wallet ของ 15-30 บาทต่อรายการ
ลูกค้า

หมายเหตุ

* ขึน# อยู่กบั เงือนไขใน
การพัฒนาระบบให้ตรง
กับความต้องการของ
ลูกค้า เช่น Hardware
และ Software เป็ นต้น

หมายเหตุ :
1. สําหรับลูกค้ าขนาดใหญ่ ลูกค้ าสถาบันการเงิน และ/หรื อ ลูกค้ าทีม* ีสญ
ั ญาการใช้ บริการของกลุม่ บริ การบริ หารเงินเพื*อธุรกิจ อัตรา
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญา
2. ตารางอัตราค่าบริการฯ ค.(8) นี : ใช้ แทนตารางเดิม ฉบับประกาศ ณ วันที* 6 ธันวาคม 2561

มีอาํ นาจลงนาม......................................................
(นายกัมพล จันทวิบลู ย์)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน Wholesale Banking Product
ประกาศ ณ วันที 7 พฤษภาคม 2562
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