
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางท่ี 3  อตัราคา่บริการตา่ง ๆ เบีย้ปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือ และคา่บริการอื่น ๆ 

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็  
บตัรเดบิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไร
ก็ตามและเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

1. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า / รายปี และ 

    คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่

  

    1) บตัรเอทีเอม็ รายปี 200 บาท คา่ธรรมเนียมออกบตัร เดบิต เอส 
สมาร์ททดแทนบตัรเอทีเอม็
เน่ืองจากออกบตัรใหม ่ บตัรสญู
หาย บตัรช ารุด คา่ธรรมเนียม แรก
เข้า100 บาท 

 

 

2) บตัรเดบิต 

3) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท 

4) บตัรเดบิต พลสั บตัรเงิน  

5) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท พลสั 

6) บตัรเอก็ซ์ตร้า เดบิต พลสั  

7) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท เอก็ซ์ตร้า พลสั 

8) บตัรเดบิต พลสั บตัรทอง 

9) บตัรซูเปอร์ เดบิต พลสั  

10) บตัรเดบิต เอส  สมาร์ท ซูเปอร์ พลสั 

11) บตัรเดบิต SCB LINE 

12) บตัรเดบิต MINIONS PLUS 

13)บตัรเดบิต MINIONS SUPER PLUS 

14) บตัรแฮปปี ้โฮม 

 

15) บตัรเดบิต SCB M 

 

 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,499 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 799 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

แรกเข้า 2 % ของวงเงินสินเช่ือท่ีลกูค้า
ได้รับและรายปี 599 บาท 

 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

เป็นต้นไป ธนาคารไมม่ีการ
ให้บริการบตัรตามประเภท 2) 
,4) . 6) , 8) และ 9) แล้ว 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

เป็นต้นไป ธนาคารไมม่ีการ
ให้บริการบตัรตามประเภท 11) 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 

เป็นต้นไป ธนาคารไมม่ีการ
ให้บริการบตัรตามประเภท 12) 
และ 13) 

 

 

 

ส าหรับลกูค้ารายใหม ่

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและ
สินเช่ือสว่นบคุคล 

 

 

 



ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็ บตัรเด
บิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไรก็ตาม
และเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

     
   16) บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัรประจ าตวันกัเรียน 

, นิสิต , นกัศกึษา , บคุคลากร องค์กร/ สถาบนัตา่งๆ 

 

17) บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัรประจ าตวัฯ ท่ีเป็น
บตัรร่วมโดยสารแมงมมุ 

 

  18) คา่บริการการใช้เอทีเอม็บนบตัรเครดิต (กรณีบตัร
เครดิตผกูกบัเอทีเอม็) 

 

19) คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่กรณีบตัรสญูหาย
, บตัรช ารุด , บตัรหมดอาย ุ (บตัร หมายถงึ บตัร
เอทีเอม็ และ/หรือบตัรเดบิตทกุประเภทของ
ธนาคาร) 

 

20) คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่กรณีบตัรสญูหาย 
, บตัรช ารุด (บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัร
ประจ าตวันกัเรียน , นิสิต , นกัศกึษา , 
บคุคลากร องค์กร/ สถาบนัตา่งๆ) 

 

21) คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่กรณีบตัรสญูหาย 
, บตัรช ารุด (บตัรสมาร์ทการ์ดท่ีเป็นบตัรร่วม
โดยสารแมงมมุ) 

22) คา่ธรรมเนียมการขอคืนมลูคา่คงเหลือในบตัรร่วม
โดยสารแมงมมุ 

 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

 

รายปี 200 บาท 

 

 

ใบละ 100 บาท 

 

 

 

 

ใบละ 200 บาท 

 

 

 

 
 

ใบละ 300 บาท 

 

 

รายการละ 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คา่ธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM เคร่ืองรับ
ฝากเงินสด และเคร่ือง VTM ธนาคารไทยพาณิชย์  

  

    1) ถอนเงินสด 

- ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั         
- ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 

 

ฟรี 
15 บาท/รายการ 

 

 



ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็ บตัรเด
บิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไรก็ตาม
และเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ

2. คา่ธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM เคร่ืองรับ
ฝากเงินสด และเคร่ือง VTM ธนาคารไทยพาณิชย์(ตอ่)  
 2) โอนเงินระหวา่งบญัชีท่ีผกูกบับตัร/โอนเงิน  ไปบญัชี
บคุคลอื่นไทยพาณิชย์ 

        - ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั 

        - ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 

 

 3) สอบถามยอด 

 

 4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอื่น (ORFT) 

     - จ านวนเงินโอนไมเ่กิน 10,000 บาท 

     - จ านวนเงินโอนตัง้แต ่10,001 - 50,000 บาท 

 5) ถอนเงินสด/ถอนเงินสดลว่งหน้า 

- กรณีลกูค้าถือบตัรตา่งประเทศ ท่ีมีตรา  
        VISA / Master Card / UPI (Union Pay   

        International) 

      - บตัร  VISA 

      - บตัร  Master Card           

      - บตัร UPI (Union Pay International) 

- กรณีลกูค้าถือบตัรอเมริกนั เอก็ซ์เพรส   
      (AMEX) 
      - บตัรอเมริกนั เอก็ซ์เพรส (AMEX)  
       ท่ีออกในตา่งประเทศ 

     - บตัรอเมริกนั เอก็ซ์เพรส (AMEX)  
       ท่ีออกในประเทศ 

- กรณีลกูค้าถือบตัรท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศท่ีไมใ่ช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) และ
ไมไ่ด้อยู่ใน ATM POOL 

     - บตัร VISA / MasterCard  

 

 

 

 

ฟรี 
ฟรีรายการแรก (ภายในเดือน) 
รายการตอ่ไป 10 บาท/รายการ 
ฟรี 
 

 

25 บาท/ครัง้ 
35 บาท/ครัง้ 
 

 

 

 

220 บาท/รายการ 
220 บาท/รายการ 
150 บาท/รายการ 
 

 

50 บาท/รายการ 
 

20 บาท/รายการ 
 

 

 

20 บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บตัร VISA / Master Card / 
UPI (Union Pay International) 
ท่ีใช้เบิกถอนเงินจากตู้  ATM ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บตัร VISA / Master Card ท่ีใช้
เบิกถอนเงินจากตู้  ATM ได้ 

 



ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิต  
ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไรก็ตามและ
เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

อตัราคา่บริการ หมายเหต ุ  

    5) ถอนเงินสด/ถอนเงินสดลว่งหน้า (ตอ่) 
- บตัรสินเช่ือเงินสด AEON  

                 ท่ีออกในประเทศ 

     - บตัรสินเช่ือเงินสด Umay+  
                 ท่ีออกในประเทศ 

- กรณีลกูค้าถือบตัรตา่งประเทศ ในเครือข่าย  
   APN (Asian Payment Network) 

 

13 บาท/รายการ 
 

13 บาท/รายการ 
 

 

50 บาท/รายการ 

  

  6) โอนเงินแบบพร้อมเพย์ 

     - โอนเงินไปยงับญัชีพร้อมเพย์บคุคลอื่น ๆ ภายใน
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

     -  โอนเงินไปยงับญัชีพร้อมเพย์บคุคลอื่น ๆ ตา่ง
ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

  7) ถอนเงินสดแบบไมใ่ช้บตัร (Cardless ATM) 
    - ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั 

    - ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 

 

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 

 

- เงินโอนไมเ่กิน 5,000 บาท 

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 

- เงินโอนมากกว่า 5,000 – 30,000 บาท 
คา่ธรรมเนียม 2 บาท/รายการ 
- เงินโอนมากกว่า 30,000 – 100,000 บาท  
คา่ธรรมเนียม 5 บาท/รายการ 
- เงินโอนมากกว่า 100,000 บาท – วงเงินสงูสดุ
ท่ีธนาคารก าหนดคา่ธรรมเนียม10 บาท/
รายการ 
 
 

ฟรี 
10 บาท/รายการ 

 

 

 

   
    
 

 

 

 

 

  
 

3. คา่ธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM ธนาคาร
อื่นใน ATM POOL  

1) ถอนเงินสด 

- ในจงัหวดัเดียวกนั* 
- ข้ามจงัหวดั 

2) โอนเงินระหวา่งบญัชีท่ีผกูกบับตัร 
- ในจงัหวดัเดียวกนั* 

          - ข้ามจงัหวดั 

 

 

 

ฟรี 
20 บาท/รายการ 
 

ฟรี 
20 บาท/รายการ 

 

 

 

* จงัหวดักรุงเทพฯ  
   ปทมุธานี นนทบรีุ  
   และสมทุรปราการ  
   ถือเป็นเขตจงัหวดั 

   เดียวกนั 

 

 



ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิต  
ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไรก็ตามและ
เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์  

อตัราคา่บริการ 
 

 

หมายเหต ุ

 

 

 

3. คา่ธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM ธนาคาร
อื่นใน ATM POOL (ตอ่) 

   

  3)   สอบถามยอด ฟรี   

  4)   โอนเงินไปบญัชีธนาคารอื่น (ORFT) 
- จ านวนเงินโอนไมเ่กิน 10,000 บาท 

- จ านวนเงินโอนตัง้แต ่10,001 - 50,000 บาท 

 

  5)   คา่ธรรมเนียมสว่นเพ่ิม กรณีใช้บริการเกิน 4 รายการ   
ผ่านเคร่ืองเอทีเอม็หรือเคร่ืองรับฝากเงินสด (ถอนเงิน/โอน
เงิน/สอบถามยอด อย่างใดอย่างหนึง่หรือรวมกนั) ภายใน
เดือนเดียวกนั 

 

 

25 บาท/ครัง้ 
35 บาท/ครัง้ 
 

10 บาท/รายการ  
(ตัง้แตร่ายการที่ 5) 
 

  

 

4. คา่ธรรมเนียมการท ารายการในตา่งประเทศ ท่ีเคร่ือง
ATM เครือข่าย Cirrus / VISA / Master Card (เฉพาะบตัร
เดบิตทกุประเภท) หรือท่ีเคร่ือง ATM ของสถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่ธนาคารพาณิชย์ (Non- Bank) และไมไ่ด้เป็นสมาชิก
ของ ATM Pool 

 

 

 

 

 
 

อตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจาก
การถอนเงินและช าระคา่
สินค้าและบริการจะเรียกเก็บ
เป็นสกลุเงินบาท  โดยอ้างอิง
จากอตัราแลกเปลี่ยนกลาง
ของ VISA / Master Card 

ซึง่รวมความเสี่ยงจากการ
แปลงสกลุเงินไมเ่กินร้อยละ 
2.5 จากจ านวนเงินท่ีท า
รายการ 
(เป็นรายการเปลี่ยนแปลงใน
ครัง้นี)้ 
 

-เป็นรายการเปลี่ยนแปลงใน
ครัง้นี ้

 

 

 

  

 

 

- ถอนเงิน* 

- ถามยอดคงเหลือในบญัชี * 
- ช าระคา่สินค้า และบริการผ่านเคร่ือง EDC 

 

 *  ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการท ารายการที่เรียกเก็บโดย
ธนาคารในตา่งประเทศท่ีเป็นเจ้าของเคร่ือง ATM ซึง่เป็น     
ผู้ก าหนดอตัราและเรียกเก็บเอง 
 

 

 

 

 

100 บาท/รายการ 
100 บาท/รายการ 
ฟรี 
 

 

 

 



ค. (4) คา่บริการอื่น ๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอม็ บตัรเด
บิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไมว่า่จะเรียกช่ืออะไรก็ตาม
และเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

อตัราคา่บริการ 
 

 

หมายเหต ุ

 

 

 

5. คา่ธรรมเนียมการท ารายการบนเคร่ืองรับฝากเงินสด 
และเคร่ือง VTM 

1. ฝากเงินสดเข้าบญัชีไทยพาณิชย์ 

     - ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั 

     - ข้ามเขตส านกัหกับญัชี 

 

 

 

 

2. ช าระคา่สนิค้าและบริการ (ช าระโดยฝากเงินสด) 
 

 

 

3. ฝากเงินสดเข้าบญัชีธนาคารอื่น (Cash ORFT) 
 

 

 

 

 

 

- ฟรี 
- คา่บริการเครือข่าย 10 บาท/รายการ และ
คา่ธรรมเนียมจากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 
ร้อยละ 0.1 (ขัน้ต ่า 10 บาท) รวมแล้วเป็นขัน้
ต ่า 20 บาท 

 

เรียกเก็บตาม คา่บริการอื่นๆ –กลุม่บริการ
บริหารเงินเพ่ือธุรกิจ : บริการรับช าระเงินคา่
สินค้าและบริการ (SCB Bill Payment)   
 

เรียกเก็บตาม คา่บริการอื่นๆ-กลุม่บริการด้าน
เงินโอนในประเทศ  : บริการโอนเงินระหวา่ง
ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ (Interbank Transfer) 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

เป็นรายการคา่ธรรมเนียมท่ี
ธนาคารจดัเก็บอยู่แล้ว ตาม
ประกาศอตัราค่าบริการต่าง ๆ 
เบีย้ปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงิน
ฝาก เงินให้สนิเช่ือ และ
คา่บริการอื่น ๆ   ค.(2) 
คา่บริการอื่น ๆ –กลุม่บริการ
ด้านเงินโอนในประเทศ และ ค.
(7) คา่บริการอื่น ๆ –กลุม่บริการ
บริหารเงินเพ่ือธุรกิจ 

 

6. คา่ธรรมเนียมการท ารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเคร่ือง 
EDC ท่ีสาขาของธนาคาร 
    ลกูค้าถือบตัรตา่งประเทศท่ีมีเคร่ืองหมาย VISA / 
Master Card 

180 บาท/รายการ ยกเว้นบตัรเดบิตและบตัร
เอทีเอม็ตา่งประเทศเบิกถอน
เงินสดท่ีสาขาไมไ่ด้ 

 

                                 
                        ผู้มีอ านาจลงนาม 

          
                                                                                                 (นางสาวอรรัตน์ ชตุิมิต) 
                                                  รองผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่ธุรกิจ Retail and Business Banking  

                               ประกาศ ณ วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2562 

 

หมายเหต ุ: ตารางอตัราคา่บริการฯ ค.(4) นี ้ใช้แทนตารางเดิม ฉบบัประกาศ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561  

 


