ประกาศ
เรอง อตราคาธรรมเน"ยมโอนเงนพร%อมเพย&นตบคคล
ธน ค รไทยพ ณ"ชย% จ กด (มห ชน) ได$ให$บร"ก รพร$อมเพย%น"ต"บ'คคล SCB Business PromptPay เป=นบร"ก ร
รบเง"นและโอนเง"นร*ปแบบใหมของน"ต"บ'คคล โดยใช$หม ยเลขประจ ตวผ*$เสยภ ษแทนบญชธน ค ร และน"ต"บ'คคลส ม รถ
โอนเง"นผ นระบบพร$อมเพย%ให$กบ น"ต"บ'คคล ภ ครฐบ ล หรอบ'คคลธรรมด ได$โดยใช$หม ยเลขประจ ตวผ*เ$ สยภ ษ,
หม ยเลขบตรประช ชน หรอ เบอร%โทรศพท%มอถอได$ ท2งน2 ธน ค รฯ ใครขอแจ$งอตร ค ธรรมเนยมโอนเง"นพร$อมเพย%
น"ต"บ'คคล ในต ร ง 3 : อตร ค บร"ก รต ง ๆ เบ2ยปรบทเกยวเนองกบเง"นฝ ก เง"นให$ส"นเชอ และค บร"ก รอน ๆ - ค(7) ค
บร"ก รอน ๆ กล'มบร"ก รบร"ห รเง"นเพอธ'รก"จ มผลบงคบใช$ต2งแตวนท 20 มน คม 2560 เป=นต$นไป ดงน2
ค. (7) คาบรการอนๆ – กลมบรการบรหารเงนเพอธรกจ
22. ค ธรรมเนยมโอนเง"นพร$อมเพย%น"ต"บ'คคล
1) กรณโอนเง"นไมเก"น 100,000 บ ท
2) กรณโอนเง"นม กกว 100,000 บ ท

อตราคาบรการ
ค ธรรมเนยมตอร ยก ร 10 บ ท
ค ธรรมเนยมตอร ยก ร 15 บ ท

ผ*$มอ น จลงน ม............................................................
( น ยพ"พฒน% อสสมงคล )
รองผ*$จดก รใหญ ผ*$บร"ห รส ยบร"ก รธ'รกรรมก รเง"น
ประก ศ ณ วนท 7 มน คม 2560

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ตารางท 3 : อตราคาบรการตาง ๆ เบ$ยปรบ ทเกยวเน'องกบเงนฝาก เงนให*สนเช'อ และคาบรการอ'นๆ
เรมใช*ต$งแตวนท 20 มนาคม 2560
ค. (7) คาบรการอ'นๆ – กล6มบรการบรหารเงนเพ'อธ6รกจ
1. บรการรบชาระเงนคาสนค*าและบรการ
(SCB Bill Payment)
1) ชาระผานในเขตสานกหกบญชเดยวกน
2) ชาระผานนอกเขตสานกหกบญช *
3) คาบรการข*อมHล

อตราคาบรการ

15 - 30 บาทตอรายการ **
30 - 40 บาทตอรายการ **
2,000 - 5,000 บาทตอเด'อน **

* กรณชาระผานนอกเขตสานกหกบญช ชาระเกน 50,000 ** ขM$นอยHกบข*อตกลงระหวางธนาคารและบรษท
บาทตอรายการ คดสวนทเกนเพมทอตราร*อยละ 0.1 โดย ผHร* บชาระเงน
คาธรรมเนยมรวมท$งส$นไมเกน 1,000 บาท
2. บรการชาระคาสนค*าและบรการโดยการหกบญชอตโนมต
(SCB Direct Debit)
1) หกบญชในเขตสานกหกบญชเดยวกน
15 บาทตอรายการ
2) หกบญชนอกเขตสานกหกบญช *
30 บาทตอรายการ
* กรณหกบญชนอกเขตสานกหกบญช ชาระเกน 50,000
บาทตอรายการ คดสวนทเกนเพมอกในอตราร*อยละ 0.1
โดยคาธรรมเนยมรวมท$งส$นไมเกน 1,000 บาท
3. บรการเรยกเกSบเงนสด (BCM Cash Service)
1) คาขนเงน

อตราคาบรการจะถHกกาหนดตามลกษณะงาน
และปรมาณเงนของลHกค*า โดยให*ประสานงาน
กบบรหารผลตภณฑเรยกเกSบเพ'อกาหนดราคา

2) คารบหร'อแลกเหรยญ

คด 2% ของมHลคาเหรยญ
(2,000 บาทแรกไมคดคาบรการ)

3) คานบเงน

0.03% ของมHลคาเงนสดทนาฝาก

4) คาโอนเงน

0.10% ของเงนโอน อตราข$นตา 10 บาท

5) คาธรรมเนยมเชSคเรยกเกSบ

0.1% ของเงนหน*าเชSค ตอเชSค 1 ฉบบ อตรา
ข$นตา 10 บาท
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4. บรการรบฝากเชSคเรยกเกSบและเงนสด (SCB Local
Collect)
1) เรยกเกSบในเขตเดยวกน (Same Zone Cheque)
- เงนสดหร'อเชSคในเขตเคลยรงเดยวกบสาขาท
เปbดบญชรบชาระเงน
2) เรยกเกSบข*ามเขต (Cross Zone Cheque)
- ฝากเงนสด ณ สาขาตางจงหวด
- ฝากเปcนเชSคเพ'อเรยกเกSบ
5. ผลตภณฑบตรเงนสด (e-Purse Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมการออกบตร
- คาธรรมเนยมการเตมเงนเข*าบตร
- คาธรรมเนยมการออกบตรใหมทดแทน
กรณบตรหมดอาย6
2) คาธรรมเนยมการทารายการ
6. ผลตภณฑบตรเงนสด (SCB Cash Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมแรกเข*า
- คาธรรมเนยมรายปe ปeแรก
- คาธรรมเนยมรายปe ปeตอ ๆ ไป

อตราคาบรการ

ร*อยละ 0.1 ของเงนโอน อตราข$นตา 10 บาท

ร*อยละ 0.1 ของเงนโอน อตราข$นตา 10 บาท
ร*อยละ 0.1 ของเงนหน*าเชSค อตราข$นตา
10 บาท

100-300 บาท
0-10 บาท
100-300 บาท

แล*วแตข*อตกลงรวมกบ
ร*านค*า

0.1% ของยอดการชาระ

100 บาท
200 บาท
200 บาท

หกจากบญชผH*ถ'อบตร

เรยกเกSบตามคาบรการอ'น ๆ - กล6มบรการบตร
เอทเอSม บตรเดบต และเดบต พลส

3) คาธรรมเนยมการเตมเงนเข*าบตร

เรยกเกSบตามคาบรการการโอนเงนอตโนมต
(SCB Payroll / SCB Direct Credit)

2) คาธรรมเนยมการทารายการ
8. บรการออกเชSคอตโนมต (SCB Cheque Issuance)
1) ธนาคารจดพมพเชSคให*ผH*รบเงน
2) ยกเลกเชSค

100 บาท
200 บาท
200 บาท

---

หกจากบญชบรษท เงนสด หร'อเชSค

2) คาธรรมเนยมการทารายการผานเคร'อง ATM

7. ผลตภณฑบตรชาระเงนธ6รกจ (Exclusive Payment
Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมแรกเข*า
- คาธรรมเนยมรายปe ปeแรก
- คาธรรมเนยมรายปe ปeตอ ๆ ไป
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หกจากบญชบรษท เงนสด หร'อเชSค

หกจากบญชผH*ถ'อบตร

15-40 บาท / รายการ
ฉบบละ 15 บาท
ฉบบละ 20 บาท

---
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9. บรการการโอนเงนอตโนมต (SCB Payroll / SCB Direct
Credit)
1) แบบ Batch (Next Day)
- บญชในเขตเดยวกน
- บญชนอกเขต
2) แบบ Same Day
- บญชในเขตเดยวกน
- บญชนอกเขต
** กรณนอกเขตชาระเกน 50,000 บาท ตอ รายการ คดสวน
ทเกนเพมอกในอตราร*อยละ 0.1 โดยคาธรรมเนยมรวม
ท$งส$นไมเกน 1,000 บาท

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

10. บรการการโอนเงนรายยอยระหวางธนาคาร (SCB
SMART Credit)
1) ชวงเงนโอนตอรายการ (แบบ Same Day)
- 0.01 – 100,000
- 100,000.01 – 500,000
- 500,000.01 – 2,000,000

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

2) ชวงเงนโอนตอรายการ (แบบ Next Day)
- 0.01 – 2,000,000

12 บาท / รายการ

11. บรการการโอนเงนในประเทศข*ามธนาคาร (SCB
BAHTNET)
1) คาธรรมเนยมการโอนเงนเพ'อเข*าบญชธนาคารอ'น ๆ
- นครหลวง – นครหลวง
ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกเกSบ 100 บาท
- นครหลวง – ตางจงหวด

ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกเกSบ 100 บาท
รวมคาคHสายหม'นละ 10 บาทแตไมเกน 750
บาท

- ตางจงหวด – นครหลวง

ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท
รวมคาคHสายหม'นละ 10 บาท แตไมเกน 750
บาท, ธนาคารปลายทางเรยกเกSบ 100 บาท

- ตางจงหวด – ตางจงหวด

ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกเกSบ 100 บาท รวมคา
คHสาย หม'นละ 10 บาท แตไมเกน 750 บาท

เง'อนไขพเศษ: จานวนเงน
โอนสHงส6ดตอรายการ
(Maximum Rate) ค'อ
รายการละ 2,000,000 บาท

ท$งข*อ 11.1) และ 11.2)
1. นครหลวง หมายถMง
กร6งเทพมหานครและ
ปรมณฑล หมายถMงจงหวด
นนทบ6ร, ปท6มธาน,
นครปฐม, สม6ทรปราการ
และสม6ทรสาคร
2. คาธรรมเนยมท$งธนาคาร
ต*นทางและปลายทางรวม
กนแล*วต*องไมเกน 1,000
บาท
3. Cut off time :
วนทาการของธนาคาร
เวลา 8.30 - 15.00 น.
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2) คาธรรมเนยมการโอนเงนเข*าบญชของสวนราชการ
หร'อสถาบนทเปbดบญชอยHกบธนาคารแหงประเทศ
ไทย เชน บรษทเงนท6น บรษทหลกทรพย กรม
ศ6ลกากร ฯลฯ
- นครหลวง : บญชหนวยราชการ / สถาบน ทเปbด
บญชกบ ธปท.
- ตางจงหวด : บญชหนวยราชการ / สถาบน ทเปbด
บญชกบ ธปท.

อตราคาบรการ

ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท ธนาคาร
ปลายทางไมเสยคาธรรมเนยม
ธนาคารต*นทางเรยกเกSบ 150 บาท
รวมคาคHสายหม'นละ 10 บาท แตไมเกน 750
บาท ธนาคารปลายทางไมเสยคาธรรมเนยม

12. บรการเสรมด*านการจายเงน (SCB Supplemental
Services Payment)
1) บรการรบใบเรยกเกSบเงนและจดทาข*อมHลในรHปแบบ
ของข*อมHลคอมพวเตอร (SCB Bill Placement and
Invoice Capturing)
- อตราคาธรรมเนยมการบนทMกข*อมHลเอกสาร
5 บาท/รายการ Invoice
ประกอบการรบ
2) บรการลงทะเบยนและตรวจสอบบญชผH*รบเงน
อตโนมต (SCB Pre-registered Payment)
- แบบท 1: อตราคาธรรมเนยมคดตอรายการทมการ 3 บาท/รายการ
โอนเงน/จายเชSค (โดยคดเพมจากคาธรรมเนยม
บรการโอนเงน/จายเชSค)
- แบบท 2: อตราคาธรรมเนยมเหมาจายรายเด'อน 3,000 บาท/เด'อน
3) บรการเกยวกบบญชค$าประกนการทางาน (SCB
Surety Bond Account)
- อตราคาธรรมเนยมการเปbดบญช
- อตราคาธรรมเนยมรกษาบญช
- คาบรการจดทาข*อมHลในรHปแบบของข*อมHล
คอมพวเตอร (Data file)
4) บรการพมพเอกสารประกอบการจายเงน
- หนงส'อรบรองการหกภาษ ณ ทจายและ
รายงานสร6ป
5) บรการแจ*งเต'อนผH*รบเงน (Notification)
- ผานทางเคร'องโทรสาร (Auto FAX)
- ผานทางจดหมายอเลSกทรอนกส (Email)
- ผานทางข*อความ (SMS)

100 บาท/บญช
300 บาท/บญช
2,000 บาท/เด'อน

5 บาท/ช6ด

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

6) บรการจดสงเชSค/เอกสาร (Delivery Methods)
- บรการจายเชSคทเคานเตอรของธนาคาร
3 บาท/รายการ
- บรการสงเชSคค'นให*ผH*ขอใช*บรการ ไปรบทสาขาของ ไมคดคาบรการ
ธนาคาร
- บรการจดสงทางไปรษณย แบบลงทะเบยน
15 บาท/รายการ
13. บรการโอนเงนระหวางบญช (SCB Sweep Account)

20 บาท/รายการ

14. บรการบรหารสภาพคลอง (SCB Liquidity
Management System)
1) คาธรรมเนยมรายวน
- คHบญชทใช*บรการอยHในเขตสานกหกบญชเดยวกน
- คHบญชทใช*บรการอยHตางเขตสานกหกบญช
2) คาธรรมเนยมรายเด'อน
- คHบญชทใช*บรการอยHเขตสานกหกบญชเดยวกน
- คHบญชทใช*บรการอยHตางเขตสานกหกบญช

20 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ + IR Charge

15. Multi-Bank Pooling
1) คาธรรมเนยมรายเด'อน

500 บาท/เด'อน
3,000 บาท /เด'อน
2,000 บาท/เด'อน

16. บรการธนาคารออนไลนเพ'อธ6รกจ (SCB Business Net)
1) คาธรรมเนยมรายปe (Annual Fee)
- Business Banking Package
5,000 บาท / ปe
- Corporate Package
12,000 บาท / ปe
2) คาธรรมเนยมตอรายการ (Transaction Fee)
- การโอนเงนข*ามเขต
0.1% ของยอดเงนโอน
(สHงส6ดไมเกน 1,000 บาท) ข$นตา 10 บาท
- การโอนเงนจากบญชเดนสะพดไปบญชออมทรพย ยกเว*นคาธรรมเนยม
- การโอนเงนจากบญชเดนสะพดไปบญชฝากประจา รายการละ 20 บาท
- การโอนเงนไปบญชบ6คคลอ'น (บ6คคลท 3)
รายการละ 10 บาท
3) คาธรรมเนยมบรการพเศษ
- คาธรรมเนยมการรบรายการเดนบญชแบบพเศษ 200 บาท / เด'อน / บญช (บรการน$สาหรบ
(Interbank Statement)
Corporate Package เทาน$น)
4) คาธรรมเนยมการชาระคาสนค*าและบรการ (Bill
Payment) ผาน SCB Business Net
- บรการชาระภาษให*กรมสรรพากร (Tax Payment) รายการละ 15 บาท
- บรการชาระคาไฟฟ}านครหลวง
รายการละ 10 บาท
5) คาบรการเคร'องสร*างรหส (Token)
1,000 บาท / เคร'อง
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17. บรการรบเรยกเกSบเงน (SCB Electronic Presentment
& Payment/ SCB SupplyChain Financing)
1) คาบรการรายเด'อน (Monthly Fee)
2) คาธรรมเนยมรายการ (Transaction Fee)
3) คาข*ามเขต (IR Fee)
4) คาดาเนนการตดต$งระบบงาน (Installation Fee)
(เรยกเกSบคาธรรมเนยมคร$งแรกเทาน$น)
18. บรการรบชาระเงนพาณชยอเลSกทรอนกส
(SCB Payment Gateway)
1) คาบรการรายเด'อน
2) คาธรรมเนยมรายการ*
3) กรณโอนข*ามเขต
4) หกผานบตรเครดต
5) คาธรรมเนยมการเช'อมตอระบบ (Installation
Fee)**

19. บรการโอนเงน (รายได*) ไปประเทศเมยนมาร ผานตH*
SCB ATM
20. บรการออกหนงส'อรบรองนตบ6คคลทางอเลSกทรอนกส
ผานธนาคาร e-Certificate
1) คาบรการออกหนงส'อรบรองนตบ6คคลและรบรอง
สาเนาเอกสารทางอเลSกทรอนกสผานธนาคาร**
- หนงส'อรบรองนตบ6คคล
- รบรองสาเนาเอกสารทะเบยน
- รบรองสาเนางบการเงนและบญชรายช'อผH*ถ'อห6*น

2) คาบรการออกหนงส'อรบรองและรบรองสาเนา
เอกสารนตบ6คคลตางด*าวทางอเลSกทรอนกสผานธนาคาร**
- หนงส'อรบรองการประกอบธ6รกจของคนตางด*าว
- รบรองสาเนาเอกสารทะเบยน
- รบรองสาเนางบการเงน

อตราคาบรการ

หมายเหต6

7,500 บาท / เด'อน
15-50 บาท / รายการ
ร*อยละ 0.1 ของยอดเงน
10,000 บาท

5,000 บาท/เด'อน
15-30 บาท/รายการ*
ร*อยละ 0.1 ของยอดเงน โดยคาธรรมเนยมรวม
ท$งส$นไมเกน 1,000 บาท (ข$นตา 10 บาท)
ร*อยละ 3-5 ของยอดเงน
2,000-5,000 บาท**

200 บาท/รายการ

150 บาท/ฉบบ
100 บาท/หน*าท 1-5, หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า
100 บาท/หน*าท 1-5, หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า

ก
150 บาท/ฉบบ
100 บาท/หน*าท 1-5, หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า
100 บาท/หน*าท 1-5, หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า

* ขM$นอยHกบประเภทธ6รกจ,
มHลคาธ6รกรรม, ปรมาณ
ธ6รกรรม
** คาธรรมเนยมในการตด
ต$งและทดสอบการเช'อมตอ
ระบบกอนใช*งานจรง โดย
จะเรยกเกSบคา
ธรรมเนยมคร$งแรกเทาน$น
ไมคดคาบรการโอนข*าม
เขต/ข*ามจงหวด

**ไมรวมคาธรรมเนยมของ
หนงส'อรบรองนตบ6คคล
รบรองสาเนาเอกสาร
ทะเบยนและรบรองสาเนา
งบการเงน ทกรมพฒนา
ธ6รกจการค*า กระทรวง
พาณชยเรยกเกSบ
**ไมรวมคาธรรมเนยมของ
หนงส'อรบรองนตบ6คคล
รบรองสาเนาเอกสาร
ทะเบยนและรบรองสาเนา
งบการเงน ทกรมพฒนา
ธ6รกจการค*า กระทรวง
พาณชยเรยกเกSบ

ค. (7) คาบรการอ'นๆ – กล6มบรการบรหารเงนเพ'อธ6รกจ

อตราคาบรการ

3) คาบรการออกหนงส'อรบรองสาเนาเอกสารสมาคม
และหอการค*าทางอเลSกทรอนกสผานธนาคาร**
- รบรองสาเนาเอกสารทะเบยน
- รบรองสาเนางบการเงน

21. บรการแจ*งเต'อนธ6รกจ (SCB Business Alert)
1) รบข*อความแจ*งเต'อนทางโทรศพทม'อถ'อ (1 หมายเลข)
1.1) แจ*งเต'อนมาตรฐาน
1.2) แจ*งผลการรบชาระเงนกH*
1.3) แจ*งรายการชาระเงน/แจ*งผลโอนเงน
ทต$งลวงหน*าในระบบ SCB Business Net
1.4) สร6ปรายการชาระคาสนค*าและบรการ Bill
Payment
2) รบข*อความแจ*งเต'อนทาง E-Mail (สHงส6ดได* 3 E-Mail)
2.1) แจ*งเต'อนมาตรฐาน
2.2) แจ*งผลการรบชาระเงนกH*
2.3) แจ*งรายการชาระเงน/แจ*งผลโอนเงน
ทต$งลวงหน*าในระบบ SCB Business Net
2.4) สร6ปรายการชาระคาสนค*าและบรการ Bill
Payment
22. คาธรรมเนยมโอนเงนพรอมเพยนตบคคล
1) กรณโอนเงนไมเกน 100,000 บาท
2) กรณโอนเงนมากกวา 100,000 บาท

100 บาท/หน*าท 1-5 ,หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า
100 บาท/หน*าท 1-5 ,หน*าท 6 เปcนต*นไป 20
บาท/หน*า

หมายเหต6
**ไมรวมคาธรรมเนยมของ
หนงส'อรบรองนตบ6คคล
รบรองสาเนาเอกสาร
ทะเบยนและรบรองสาเนา
งบการเงน ทกรมพฒนา
ธ6รกจการค*า กระทรวง
พาณชยเรยกเกSบ

รายปe 499 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช

รายปe 499 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช
รายปe 100 บาท / บญช

คาธรรมเนยมตอรายการ 10 บาท
คาธรรมเนยมตอรายการ 15 บาท

เป%นรายการท&เพ&มเตมใน
คร(ง) น)

ผH*มอานาจลงนาม................................................
( นายพพฒน อสสมงคล )
รองผH*จดการใหญ ผHบ* รหารสายบรการธ6รกรรมการเงน
ประกาศ ณ วนท 7 มนาคม 2560
หมายเหต6 : ตารางอตราคาบรการฯ ค.(7) น$ ใช*แทนตารางเดม ฉบบประกาศ ณ วนท 1 ต6ลาคม 2557

