ประกาศ
เรื อง ปรั บลดอัตราค่ าธรรมเนียมการโอนเงินบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีฝากประจํา และการโอนเงินไปยัง
บัญชีบุคคลอืน (บุคคลที 3) ผ่ านธนาคารออนไลน์ เพือธุรกิจ (SCB Business Net)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมบริการธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB
Business Net) จากเดิมการโอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีฝากประจํา 20 บาทต่อรายการ และ การโอนเงินไปบัญชี
บุคคลอืน (บุคคลที 3) 10 บาทต่อรายการ เป็ น ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ทังนี
E E ธนาคารใคร่ขอแจ้ งแก้ ไขอัตราค่าธรรมเนียมบริ การธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB Business Net) ใน
ตาราง 3 : อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี Eยปรับทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชือ และค่าบริ การอืน ๆ - ค. (7) ค่าบริ การอืน ๆ
กลุม่ บริ การบริ หารเงินเพือธุรกิจ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั E วนั ที 5 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป ดังนี E
16. บริ การธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB Business Net)
1) ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
- Business Banking Package
- Corporate Package
2) ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (Transaction Fee)
- การโอนเงินข้ ามเขต
- การโอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีออมทรัพย์
- การโอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีฝากประจํา
- การโอนเงินไปบัญชีบคุ คลอืน (บุคคลที 3)

อัตราค่าบริ การ
5,000 บาท / ปี
12,000 บาท / ปี
0.1% ของยอดเงินโอน
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ขันตํ
E า 10 บาท
ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียม

ผู้มีอํานาจลงนาม............................................................
( นางภิมลภา สันติโชค)
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสูงสุด Commercial Banking Solutions
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที : อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย# ปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้สนิ เชือ และค่าบริการอืนๆ
เริมใช้ตงั # แต่วนั ที . มีนาคม /.01
ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
1. บริการรับชําระเงินค่าสินค้าและบริการ
. บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (SCB Bill
Payment)
1) ชําระผ่านในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
2) ชําระผ่านนอกเขตสํานักหักบัญชี *
3) ค่าบริการข้อมูล

อัตราค่าบริการ

15 - 30 บาทต่อรายการ **
30 - 40 บาทต่อรายการ **
2,000 - 5,000 บาทต่อเดือน **

.5 บริการรับชําระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment)
1) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าํ ระเงิน
- ชําระผ่านสาขาธนาคารทีใ? ห้บริการ/ผูใ้ ห้บริการ ไม่เกิน 5D บาทต่อรายการ***
รับชําระเงิน
ไม่เกิน C บาทต่อรายการ***
- ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2) กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษทั ผูร้ บั ชําระเงิน
C-QD บาทต่อรายการ**
- ค่าธรรมเนียมรายการรับชําระเงิน
2,000 - 5,000 บาทต่อเดือน **
- ค่าบริการข้อมูล
* กรณีชาํ ระผ่านนอกเขตสํานักหักบัญชี ชําระเกิน CD,DDD
บาทต่อรายการ คิดส่วนทีเ? กินเพิม? ทีอ? ตั ราร้อยละ D. โดย
ค่าธรรมเนียมรวมทังH สินH ไม่เกิน ,DDD บาท
** ขึนH อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษทั ผูร้ บั ชําระเงิน
*** ขึนH อยู่กบั ธนาคารทีใ? ห้บริการ/ผูใ้ ห้บริการรับชําระเงินเป็ น
ผูก้ าํ หนด
2. บริการชําระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีอตั โนมัติ
(SCB Direct Debit)
15 บาทต่อรายการ
1) หักบัญชีในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
30 บาทต่อรายการ
2) หักบัญชีนอกเขตสํานักหักบัญชี *
* กรณีหกั บัญชีนอกเขตสํานักหักบัญชี ชําระเกิน 50,000
บาทต่อรายการ คิดส่วนทีเกินเพิมอีกในอัตราร้อยละ I.1
โดยค่าธรรมเนียมรวมทัง# สิน# ไม่เกิน 1,III บาท
3. บริการเรียกเก็บเงินสด (BCM Cash Service)
1) ค่าขนเงิน

อัตราค่าบริการจะถูกกําหนดตามลักษณะงาน
และปริมาณเงินของลูกค้า โดยให้ประสานงาน

หมายเหตุ

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
/) ค่ารับหรือแลกเหรียญ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

กับบริหารผลิตภัณฑ์เรียกเก็บเพือกําหนดราคา
คิด /% ของมูลค่าเหรียญ
(/,III บาทแรกไม่คดิ ค่าบริการ)

) ค่านับเงิน
0.03% ของมูลค่าเงินสดทีนําฝาก
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
5. ผลิตภัณฑ์บตั รเงินสด (e-Purse Card)
1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
- ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้าบัตร
- ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทน
กรณีบตั รหมดอายุ
2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
6. ผลิตภัณฑ์บตั รเงินสด (SCB Cash Card)
1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี แรก
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปีต่อ ๆ ไป

0.10% ของเงินโอน อัตราขัน# ตํา 10 บาท
0.1% ของเงินหน้าเช็ค ต่อเช็ค 1 ฉบับ อัตรา
ขัน# ตํา 1I บาท

ร้อยละ I.1 ของเงินโอน อัตราขันตํ
# า 1I บาท

ร้อยละ I.1 ของเงินโอน อัตราขันตํ
# า 1I บาท
ร้อยละ I.1 ของเงินหน้าเช็ค อัตราขัน# ตํา
10 บาท

1II- II บาท
0-10 บาท
100-300 บาท

แล้วแต่ขอ้ ตกลงร่วมกับ
ร้านค้า

0.1% ของยอดการชําระ

100 บาท
200 บาท
200 บาท

หักจากบัญชีบริษทั เงินสด หรือเช็ค

หักจากบัญชีผถู้ อื บัตร

2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านเครือง ATM

เรียกเก็บตามค่าบริการอืน ๆ - กลุ่มบริการบัตร
เอทีเอ็ม บัตรเดบิต และเดบิต พลัส

3) ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้าบัตร

เรียกเก็บตามค่าบริการการโอนเงินอัตโนมัติ
(SCB Payroll / SCB Direct Credit)

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
7. ผลิตภัณฑ์บตั รชําระเงินธุรกิจ (Exclusive Payment
Card)
1) ค่าธรรมเนียมบัตร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี แรก
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปี ต่อ ๆ ไป
2) ค่าธรรมเนียมการทํารายการ
8. บริการออกเช็คอัตโนมัติ (SCB Cheque Issuance)
1) ธนาคารจัดพิมพ์เช็คให้ผรู้ บั เงิน
2) ยกเลิกเช็ค
9. บริการการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Payroll / SCB Direct
Credit)
1) แบบ Batch (Next Day)
- บัญชีในเขตเดียวกัน
- บัญชีนอกเขต
2) แบบ Same Day
- บัญชีในเขตเดียวกัน
- บัญชีนอกเขต
** กรณีนอกเขตชําระเกิน .I,III บาท ต่อ รายการ คิดส่วน
ทีเกินเพิมอีกในอัตราร้อยละ I.1 โดยค่าธรรมเนียมรวม
ทัง# สิน# ไม่เกิน 1,III บาท

อัตราค่าบริการ

100 บาท
200 บาท
200 บาท

หักจากบัญชีบริษทั เงินสด หรือเช็ค

หักจากบัญชีผถู้ อื บัตร

15-40 บาท / รายการ
ฉบับละ 1. บาท
ฉบับละ /I บาท

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

10. บริการการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SCB
SMART Credit)
1) ช่วงเงินโอนต่อรายการ (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) ช่วงเงินโอนต่อรายการ (แบบ Next Day)
- 0.01 – 2,000,000

12 บาท / รายการ

11. บริการการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร (SCB
BAHTNET)
1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือเข้าบัญชีธนาคารอืน ๆ
ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท ,
- นครหลวง – นครหลวง
ธนาคารปลายทางเรียกเก็บ 1II บาท
- นครหลวง – ต่างจังหวัด

หมายเหตุ

ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท ,
ธนาคารปลายทางเรียกเก็บ 1II บาท

เงือนไขพิเศษ: จํานวนเงิน
โอนสูงสุดต่อรายการ
(Maximum Rate) คือ
รายการละ /,III,III บาท

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ

อัตราค่าบริการ
รวมค่าคู่สายหมืนละ 1I บาทแต่ไม่เกิน 3.I
บาท

- ต่างจังหวัด – นครหลวง

ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท
รวมค่าคู่สายหมืนละ 1I บาท แต่ไม่เกิน 3.I
บาท, ธนาคารปลายทางเรียกเก็บ 1II บาท

- ต่างจังหวัด – ต่างจังหวัด

ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท ,
ธนาคารปลายทางเรียกเก็บ 1II บาท รวมค่า
คู่สาย หมืนละ 1I บาท แต่ไม่เกิน 3.I บาท

2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ
หรือสถาบันทีเปิ ดบัญชีอยู่กบั ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เช่น บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ กรม
ศุลกากร ฯลฯ
- นครหลวง : บัญชีหน่วยราชการ / สถาบัน ทีเปิ ด
บัญชีกบั ธปท.
- ต่างจังหวัด : บัญชีหน่วยราชการ / สถาบัน ทีเปิ ด
บัญชีกบั ธปท.

ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท ธนาคาร
ปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียม
ธนาคารต้นทางเรียกเก็บ 1.I บาท
รวมค่าคู่สายหมืนละ 1I บาท แต่ไม่เกิน 3.I
บาท ธนาคารปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียม

12. บริการเสริมด้านการจ่ายเงิน (SCB Supplemental
Services Payment)
1) บริการรับใบเรียกเก็บเงินและจัดทําข้อมูลในรูปแบบ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (SCB Bill Placement and
Invoice Capturing)
5 บาท/รายการ Invoice
- อัตราค่าธรรมเนียมการบันทึกข้อมูลเอกสาร
ประกอบการรับ
/) บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผรู้ บั เงิน
อัตโนมัติ (SCB Pre-registered Payment)
- แบบที 1: อัตราค่าธรรมเนียมคิดต่อรายการทีมีการ 3 บาท/รายการ
โอนเงิน/จ่ายเช็ค (โดยคิดเพิมจากค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงิน/จ่ายเช็ค)
- แบบที /: อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายเดือน 3,000 บาท/เดือน
) บริการเกียวกับบัญชีค#าํ ประกันการทํางาน (SCB
Surety Bond Account)
- อัตราค่าธรรมเนียมการเปิ ดบัญชี
- อัตราค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

100 บาท/บัญชี
300 บาท/บัญชี

หมายเหตุ
และสมุทรสาคร
2. ค่าธรรมเนียมทัง# ธนาคาร
ต้นทางและปลายทาง
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
1,000 บาท
3. Cut off time :
วันทําการของธนาคาร
เวลา u. I - 1..II น.

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
- ค่าบริการจัดทําข้อมูลในรูปแบบของข้อมูล
คอมพิวเตอร์ (Data file)
4) บริการพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายและ
รายงานสรุป
5) บริการแจ้งเตือนผูร้ บั เงิน (Notification)
- ผ่านทางเครืองโทรสาร (Auto FAX)
- ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
- ผ่านทางข้อความ (SMS)

อัตราค่าบริการ
2,000 บาท/เดือน

5 บาท/ชุด

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

6) บริการจัดส่งเช็ค/เอกสาร (Delivery Methods)
- บริการจ่ายเช็คทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
3 บาท/รายการ
- บริการส่งเช็คคืนให้ผขู้ อใช้บริการ ไปรับทีสาขาของ ไม่คดิ ค่าบริการ
ธนาคาร
- บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน
15 บาท/รายการ
13. บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (SCB Sweep Account)

20 บาท/รายการ

14. บริการบริหารสภาพคล่อง (SCB Liquidity
Management System)
1) ค่าธรรมเนียมรายวัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ต่างเขตสํานักหักบัญชี
2) ค่าธรรมเนียมรายเดือน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่เขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
- คู่บญ
ั ชีทใช้
ี บริการอยู่ต่างเขตสํานักหักบัญชี

20 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ + IR Charge

15. Multi-Bank Pooling
1) ค่าธรรมเนียมรายเดือน

500 บาท/เดือน
3,000 บาท /เดือน
2,000 บาท/เดือน

16. บริการธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB Business Net)
1) ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
- Business Banking Package
5,000 บาท / ปี
- Corporate Package
12,000 บาท / ปี
2) ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (Transaction Fee)
- การโอนเงินข้ามเขต
0.1% ของยอดเงินโอน
(สูงสุดไม่เกิน 1,III บาท) ขัน# ตํา 1I บาท
- การโอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีออมทรัพย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- การโอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดไปบัญชีฝากประจํา ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- การโอนเงินไปบัญชีบุคคลอืน (บุคคลที )
ยกเว้นค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ
) ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการรับรายการเดินบัญชีแบบพิเศษ
(Interbank Statement)
4) ค่าธรรมเนียมการชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill
Payment) ผ่าน SCB Business Net
- บริการชําระภาษีให้กรมสรรพากร (Tax Payment)
- บริการชําระค่าไฟฟ้านครหลวง
5) ค่าบริการเครืองสร้างรหัส (Token)
17. บริการรับเรียกเก็บเงิน (SCB Electronic Presentment
& Payment/ SCB SupplyChain Financing)
1) ค่าบริการรายเดือน (Monthly Fee)
2) ค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee)
3) ค่าข้ามเขต (IR Fee)
4) ค่าดําเนินการติดตัง# ระบบงาน (Installation Fee)
(เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครัง# แรกเท่านัน# )

อัตราค่าบริการ
200 บาท / เดือน / บัญชี (บริการนี#สาํ หรับ
Corporate Package เท่านัน# )

รายการละ 1. บาท
รายการละ 1I บาท
1,000 บาท / เครือง

7,500 บาท / เดือน
15-50 บาท / รายการ
ร้อยละ I.1 ของยอดเงิน
10,000 บาท

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

5,000 บาท/เดือน
15-30 บาท/รายการ*
ร้อยละ I.1 ของยอดเงิน โดยค่าธรรมเนียมรวม
ทัง# สิน# ไม่เกิน 1,III บาท (ขัน# ตํา1I บาท)
4) หักผ่านบัตรเครดิต
ร้อยละ -. ของยอดเงิน
5) ค่าธรรมเนียมการเชือมต่อระบบ (Installation Fee)** 2,000-5,000 บาท**

19. บริการโอนเงิน (รายได้) ไปประเทศเมียนมาร์ ผ่านตู้
SCB ATM
20. บริการออกหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านธนาคาร e-Certificate
1) ค่าบริการออกหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลและรับรอง
สําเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร**
- หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
- รับรองสําเนางบการเงินและบัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุ

200 บาท/รายการ

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

* ขึน# อยู่กบั ประเภทธุรกิจ,
มูลค่าธุรกรรม, ปริมาณ
ธุรกรรม
** ค่าธรรมเนียมในการ
ติดตัง# และทดสอบการ
เชือมต่อระบบก่อนใช้งาน
จริง โดยจะเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมครัง# แรกเท่านัน#
ไม่คดิ ค่าบริการโอนข้าม
เขต/ข้ามจังหวัด

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
รับรองสําเนาเอกสาร
ทะเบียนและรับรองสําเนา
งบการเงิน ทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เรียกเก็บ

ค. (3) ค่าบริการอืนๆ – กลุ่มบริการบริหารเงินเพือธุรกิจ

2) ค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสําเนา
เอกสารนิตบิ ุคคลต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร**
- หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
- รับรองสําเนางบการเงิน

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

ก

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
รับรองสําเนาเอกสาร
ทะเบียนและรับรองสําเนา
งบการเงิน ทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เรียกเก็บ

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

3) ค่าบริการออกหนังสือรับรองสําเนาเอกสารสมาคม
และหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร**
- รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
- รับรองสําเนางบการเงิน

21. 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

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

รายปี „…… บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี

รายปี „…… บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี
รายปี 1II บาท / บัญชี

22. ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์นิตบิ ุคคล
1) กรณีโอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
/) กรณีโอนเงินมากกว่า 1II,III บาท

ค่าธรรมเนียมต่อรายการ 1I บาท
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ 1. บาท

23. ค่าธรรมเนียมเติมเงินพร้อมเพย์
1) กรณีเติมเงินไม่เกิน 5,000 บาท
/) กรณีเติมเงินมากกว่า .,III – 3,.IIบาท

ค่าธรรมเนียมต่อรายการ I บาท
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ / บาท

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
รับรองสําเนาเอกสาร
ทะเบียนและรับรองสําเนา
งบการเงิน ทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เรียกเก็บ

ผูม้ อี าํ นาจลงนาม................................................
(นางภิมลภา สันติโชค)
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions

ประกาศ ณ วันที / มีนาคม /.01
หมายเหตุ : ตารางอัตราค่าบริการฯ ค.(3) นี# ใช้แทนตารางเดิม ฉบับประกาศ ณ วันที 13 พฤศจิกายน /.0I

