
ประกาศ 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านเคร่ือง ATM และ 
CDM ของธนาคาร ด้วยบตัร UPI (Union Pay International) ดงันี ้

 
ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ 

5) ถอนเงินสด/ถอนเงินสดล่วงหน้า 
- กรณีลกูค้าถือบตัรต่างประเทศที่มีตราสญัลกัษณ์  

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

 

 
 
 

220 บาท/รายการ 

 
ประกาศนีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม.......................................................  
(นายสมนึก ศิริวรรณ)  

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Channel Strategy and Performance Management 
ประกาศ ณ วนัที่  6 กนัยายน 2564 

 

  



Announcement 
 

Siam Commercial Bank PLC hereby announces fee for transactions at  SCB ATMs and 
CDMs nationwide by Union Pay International card , effective from October 8th, 2021 as follows: 

 
Fee Type Fee 

5) Withdrawal / Cash Advance 
-  Union Pay International card  

 
220 THB per transaction 

 

 
 
 

Authorized Person…………………………………………. 
  (Mr. Somnuek Siriwan 

 EVP, Channel Strategy and Performance Management Function  
 Announce on September 6th, 2021 



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 
 

ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม  
บตัรเดบิตทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อตัราค่าบริการ หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / รายปี และ 
    ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ 

  

1) บตัรเอทีเอ็ม รายปี 200 บาท ค่าธรรมเนยีมออกบตัร เดบติ เอส 
สมาร์ท เพื่อทดแทนบตัรเอทีเอ็ม  
กรณีบตัรสญูหาย บตัรช ารุด คิด
ค่าธรรมเนยีม แรกเข้า100 บาท 

2) บตัรเดบิต 

3) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท 

4) บตัรเดบิต พลสั บตัรเงิน  

5) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท พลสั 

6) บตัรเอ็กซ์ตร้า เดบิต พลสั  

7) บตัรเดบิต เอส สมาร์ท เอ็กซ์ตร้า 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 200 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 799 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

 

แรกเข้า 2 % ของวงเงินสินเชื่อที่ลกูค้า
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 เป็น
ต้นไป ธนาคารไม่มกีารให้บริการ
บตัรตามประเภท 11) 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธันวาคม 2561 เป็น
ต้นไป ธนาคารไม่มกีารให้บริการ
บตัรตามประเภท 12) และ 13) 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม 2563 เป็น
ต้นไป ธนาคารไม่มกีารให้บริการ
บตัรตามประเภท 3) ,5) , 7) และ 
10) แล้ว 
 

ส าหรับลกูค้ารายใหม ่
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและ
สินเชื่อสว่นบคุคล 
 

 
  



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 
ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม  
บตัรเดบิตทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อตัราค่าบริการ หมายเหต ุ

16) บตัรเดบิตเล็ทส์ เอสซบี ี

17) บตัรเดบิตเล็ทส์ เอสซบีี พลสั 

18) บตัรเดบิตเล็ทส์ เอสซบีี เอ็กซ์ตร้า พลสั 

19) บตัรเดบิตเล็ทส์ เอสซบีี ซูเปอร์ พลสั 
20) บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัรประจ าตวันกัเรียน , 

นิสิต , นกัศกึษา , บคุคลากร องค์กร/ สถาบนั
ต่างๆ 

21) บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัรประจ าตวัฯ ที่เป็น
บตัรร่วมโดยสารแมงมมุ 

22) ค่าบริการการใช้เอทีเอ็มบนบตัรเครดิต (กรณีบตัร
เครดิตผกูกบัเอทีเอ็ม) 

23) ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ กรณีบตัรสญูหาย, 
บตัรช ารุด , บตัรหมดอาย ุ (บตัร หมายถึง บตัร
เอทีเอ็ม และ/หรือ บตัรเดบิตทกุประเภทของ
ธนาคาร) 

24) ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ กรณีบตัรสญูหาย 
, บตัรช ารุด (บตัรสมาร์ทการ์ด ประเภทบตัร
ประจ าตวันกัเรียน , นิสิต , นกัศกึษา , บคุคลากร 
องค์กร/ สถาบนัต่างๆ) 

25) ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ กรณีบตัรสญูหาย 
, บตัรช ารุด (บตัรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบตัรร่วม
โดยสารแมงมมุ) 

26) ค่าธรรมเนียมการขอคืนมลูค่าคงเหลือในบตัรร่วม
โดยสารแมงมมุ 

 

 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 200 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเข้า 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 
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 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 
ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม  
บตัรเดบิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อตัราค่าบริการ หมายเหต ุ

2. ค่าธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM    
    เคร่ืองรับฝากเงินสด (CDM) และ เคร่ือง VTM         
    ธนาคารไทยพาณิชย์ 

   1) ถอนเงินสด 
       - ในเขตส านกัหกับญัชีเดยีวกนั         
       - ข้ามเขตส านกัหกับญัช ี

   2) โอนเงินระหว่างบญัชีที่ผกูกบับตัร / โอนเงินไปยงั 
       บญัชีบคุคลอืน่ในไทยพาณิชย์ 
       - ในเขตส านกัหกับญัชีเดยีวกนั 
       - ข้ามเขตส านกัหกับญัช ี
 

   3) สอบถามยอด 

   4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอื่น (ORFT) 
       - จ านวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท 
       - จ านวนเงินโอนตัง้แต่ 10,001 - 50,000 บาท 

   5) ถอนเงินสด/ถอนเงินสดลว่งหน้า 

       - กรณีลกูค้าถือบตัรต่างประเทศที่มีตราสญัลกัษณ์  
          VISA / Master Card / UPI 
            - บตัร  VISA 
            - บตัร  Master Card           
            - บตัร UPI (Union Pay International) 

       - กรณีลกูค้าถือบตัรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) 
             - บตัรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) 
              ที่ออกในต่างประเทศ 
            - บตัรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส (AMEX)  
              ที่ออกในประเทศ 

 

 
 
 

ฟรี 
15 บาท/รายการ 
 

 
ฟรี 
ฟรีรายการแรก (ภายในเดือน) /  
รายการต่อไป 10 บาท/รายการ 

ฟรี 

 
25 บาท/ครัง้ 
35 บาท/ครัง้ 
 
 

 

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

50 บาท/รายการ 
 
20 บาท/รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
*เป็นการเพิ่มเติมใหม่ในครัง้นี ้
จากเดิม 150 บาท/รายการ 
 

 

 

 



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 

ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม  
บตัรเดบิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อตัราค่าบริการ หมายเหต ุ

   5) ถอนเงินสด/ถอนเงินสดลว่งหน้า (ต่อ) 
       - กรณีลกูค้าถือบตัรที่ออกโดยสถาบนัการเงินใน 
         ประเทศทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) 
         และไม่ได้อยู่ใน ATM POOL 
            - บตัร VISA / MasterCard 
            - บตัรสินเชื่อเงินสด AEON ที่ออกในประเทศ 
            - บตัรสินเชื่อเงินสด Umay+ ที่ออกในประเทศ 
              (ถอนเงินสดแบบไม่ใช้บตัร Umay+) 
            - บตัรสินเชื่อ บตัรติดล้อ ที่ออกในประเทศ 
       - กรณีลกูค้าถือบตัรต่างประเทศ ในเครือข่าย  
      APN (Asian Payment Network) 

   6) โอนเงินแบบพร้อมเพย์ 
       - โอนเงินไปยงับญัชพีร้อมเพย์บคุคลอื่น ๆ  
         ภายในธนาคารไทยพาณิชย์ 
       - โอนเงินไปยงับญัชพีร้อมเพย์บคุคลอื่น ๆ  
         ต่างธนาคาร 

 
 
 
 
 

 
 

    7) ถอนเงินสดแบบไม่ใช้บตัร (Cardless ATM) 
       - ในเขตส านกัหกับญัชีเดยีวกนั 
       - ข้ามเขตส านกัหกับญัช ี
      
   8) การขอตรวจสอบข้อมลูเครดิตบโูร (NCB) 
       ผ่านเคร่ือง ATM 

 
 
 
 
20 บาท/รายการ 
13 บาท/รายการ 
13 บาท/รายการ 
13 บาท/รายการ 
13 บาท/รายการ 
50 บาท/รายการ 
 
 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 
- เงินโอนไม่เกิน 5,000 บาท 
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
- เงินโอนมากกว่า 5,000 – 30,000 บาท    
  ค่าธรรมเนียม 2 บาท/รายการ 
- เงินโอนมากกว่า 30,000 – 100,000 บาท    
  ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ 
- เงินโอนมากกว่า 100,000 บาท – วงเงินสงูสดุ 
  ที่ธนาคารก าหนด 
  ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ 

 
 

ฟรี 
10 บาท/รายการ 
 
 
150 บาท/รายการ 

 
 
 

 
บตัร VISA / Master Card 
ที่ใช้เบิกถอนเงินจากตู้  ATM ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 

ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม 
บตัรเดบิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  

อตัราค่าบริการ 
 

หมายเหต ุ

3. ค่าธรรมเนียมการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM 
    ธนาคารอื่นใน ATM POOL 
   1) ถอนเงินสด 
       - ในจงัหวดัเดียวกนั* 
       - ข้ามจงัหวดั 
   2) โอนเงินระหว่างบญัชีที่ผกูกบับตัร 
       - ในจงัหวดัเดียวกนั* 
       - ข้ามจงัหวดั   
   3) สอบถามยอด 

 
 
 
ฟรี 
20 บาท/รายการ 
 

ฟรี 
20 บาท/รายการ 
ฟรี 

 
 
 
* จงัหวดักรุงเทพฯ ปทมุธาน ี
 นนทบรีุ และ สมทุรปราการ  
 ถือเป็นเขตจงัหวดัเดียวกนั 

 

   4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอื่น (ORFT) 
       - จ านวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท 
        - จ านวนเงินโอนตัง้แต่ 10,001 - 50,000 บาท 

   5) ค่าธรรมเนียมสว่นเพิ่ม กรณีใช้บริการเกิน 4 รายการ     
       ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มหรือเคร่ืองรับฝากเงินสด 
      (ถอนเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอด อย่างใดอย่างหนึ่ง  
       หรือรวมกนั) ภายในเดือนเดียวกนั 
 

 
25 บาท/ครัง้ 
35 บาท/ครัง้ 

10 บาท/รายการ  
(ตัง้แต่รายการที่ 5) 
 

 

 

4. ค่าธรรมเนียมการท ารายการในต่างประเทศ ที่เคร่ือง 
ATM เครือข่าย Cirrus / VISA / Master Card (เฉพาะบตัร
เดบิตทกุประเภท) หรือที่เคร่ือง ATM ของสถาบนัการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non- Bank) และไม่ได้เป็นสมาชิก
ของ ATM Pool 
       - ถอนเงิน* 
       - ถามยอดคงเหลือในบญัชี * 
       - ช าระค่าสินค้า และบริการผ่านเคร่ือง EDC 
 

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการที่เรียกเก็บ โดย
ธนาคารในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของเคร่ือง ATM 

 
 
 
 

 
100 บาท/รายการ 
100 บาท/รายการ 
ฟรี 
 
 

 

 

อตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
ถอนเงินและช าระค่าสินค้าและ
บริการจะเรียกเก็บเป็นสกลุเงิน
บาท  โดยอ้างอิงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนกลางของ VISA / 
Master Card ซึง่รวมความเสี่ยง
จากการแปลงสกลุเงินไม่เกินร้อย
ละ 2.5 จากจ านวนเงินที่ท า
รายการ 
 
 

 
  



ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 3 : อตัราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรับ  ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 

โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แต่ประกาศ ณ วนัที่ 8 ตลุาคม 2564 

ค. (4) ค่าบริการอื่นๆ – กลุม่บริการบตัรเอทีเอ็ม  
บตัรเดบิต  ทกุประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะก าหนดชื่อ
เรียกเป็นชื่อใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อตัราค่าบริการ 
 
 

หมายเหต ุ
 
 

5. ค่าธรรมเนียมการท ารายการบนเคร่ืองรับฝากเงินสด  
   (CDM) และเคร่ือง VTM 
   1) ฝากเงินสดเข้าบญัชไีทยพาณิชย์ 
       - ในเขตส านกัหกับญัชีเดยีวกนั 
       - ข้ามเขตส านกัหกับญัช ี
 
 
  
  2) ช าระค่าสินค้าและบริการ (ช าระโดยฝากเงินสด) 
 
 
  
  3) ฝากเงินสดเข้าบญัชีธนาคารอื่น (Cash ORFT) 
 
 
 

 
 
 
- ฟรี 
- ค่าบริการเครือข่าย 10 บาท/รายการ 
  และค่าธรรมเนียมจากจ านวนเงินที่ท า 
  รายการ ร้อยละ 0.1 (ขัน้ต ่า 10 บาท)  
  รวมแล้วเป็นขัน้ต ่า 20 บาท 
เรียกเก็บตาม ค่าบริการอื่น ๆ 
- กลุม่บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ :  
  บริการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ 
  (SCB Bill Payment)   
เรียกเก็บตาม ค่าบริการอื่น ๆ 
- กลุม่บริการด้านเงินโอนในประเทศ : 
  บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน   
  เคาน์เตอร์ (Interbank Transfer) 

 
 
 
 
 
  
 
 
เป็นรายการคา่ธรรมเนยีมที่
ธนาคารจดัเก็บอยู่แล้ว 
ตามประกาศอตัราค่าบริการต่าง ๆ 
เบีย้ปรับท่ีเก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก 
เงินให้สินเชื่อ และคา่บริการอื่น ๆ    
ค.(7) ค่าบริการอื่น ๆ  –กลุ่มบริการ
บริหารเงินเพื่อธุรกิจ และ 
ค.(2) ค่าบริการอื่น ๆ –กลุ่ม
บริการด้านเงินโอนในประเทศ  

6. ค่าธรรมเนียมการท ารายการเบิกถอนเงินสด 
    ผ่านเคร่ือง EDC ทีส่าขาของธนาคาร 
   - ลกูค้าถือบตัรต่างประเทศทีม่ีเคร่ืองหมาย 
      VISA / Master Card 

 
 
180 บาท/รายการ 

ยกเว้นบตัรเดบิตและบตัร
เอทีเอ็มต่างประเทศเบิกถอน
เงินสดที่สาขาไม่ได้ 

 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

  
 

(นายสมนึก ศิริวรรณ) 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Channel Strategy and Performance Management 

ประกาศ ณ วนัที่  6 กนัยายน 2564 

หมายเหต ุ: ตารางอตัราค่าบริการฯ ค.(4) นี ้ใช้แทนตารางเดิม ฉบบัประกาศ ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2564 

 


