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1. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / รายปี และ 

    ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ 

  

1) บตัรเดบิตเวอรช์วล (Virtual) เล็ทส ์เอสซบี ี

2) บตัรเดบิตเวอรช์วล (Virtual) SCB M 

3) บตัรเดบิตเวอรช์วล (Virtual) เล็ทส ์เอสซบีี 

สาํหรบันกัศกึษา 

รายปี 200 บาท 

รายปี 200 บาท 

รายปี 200 บาท 

รายการที่ 1) – 3) เป็นบตัรที่

สมคัรผ่าน SCB Easy App  

ไม่มีบตัรแข็ง (Cardless) 

4) บตัรเดบิตเล็ทส ์เอสซบี ี

5) บตัรเดบิตเล็ทส ์เอสซบีี พลสั 

6) บตัรเดบิตเล็ทส ์เอสซบีี เอ็กซต์รา้ พลสั 

7) บตัรเดบิตเล็ทส ์เอสซบีี ซูเปอร ์พลสั 

8) บตัรเดบิต SCB M 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

9) บตัรเดบิต 

10) บตัรเดบิต พลสั บตัรเงิน  

11) บตัรเดบิต พลสั บตัรทอง 

12) บตัรเอ็กซต์รา้ เดบิต พลสั  

13) บตัรซูเปอร ์เดบิต พลสั  

 

14) บตัรเดบิต SCB LINE 

 

 

15) บตัรเดบิต MINIONS PLUS 

16) บตัรเดบิต MINIONS SUPER PLUS 

 

 

 

17) บตัรเดบิต เอส สมารท์ 

18) บตัรเดบิต เอส สมารท์ พลสั 

19) บตัรเดบิต เอส สมารท์ เอ็กซต์รา้ พลสั 

20) บตัรเดบิต เอส สมารท์ ซูเปอร ์พลสั 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 1,499 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 799 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

 

 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 599 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 999 บาท 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 1,599 บาท 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

เป็นตน้ไป ธนาคารไมม่ีการ

ใหบ้รกิารบตัรตามประเภท 9) – 

13) แลว้ 
 

 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็น

ตน้ไป ธนาคารไม่มกีารใหบ้รกิาร

บตัรตามประเภท 14) แลว้ 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธันวาคม 2561 

เป็นตน้ไป ธนาคารไมม่ีการ

ใหบ้รกิารบตัรตามประเภท 15) - 

16) แลว้ 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม 2563 เป็น

ตน้ไป ธนาคารไม่มกีารใหบ้รกิาร

บตัรตามประเภท 17) – 20) แลว้ 
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21) บตัรแฮปปี้ โฮม 

 

 

 

22) บตัรสมารท์การด์ ประเภทบตัรประจาํตวันกัเรียน 

, นิสิต , นักศึกษา , บุคคลากร องคก์ร/ สถาบัน

ต่างๆ 

 

23) บตัรสมารท์การด์ ประเภทบตัรประจาํตวัฯ ที่เป็น

บตัรรว่มโดยสารแมงมมุ 

 

 

24) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญ

หาย, บัตรชาํรุด , บัตรหมดอายุของ บัตรเดบิต

ทกุประเภทของธนาคาร 

 

25) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญ

หาย , บัตรชาํรุดของบัตรสมารท์การด์ ประเภท

บัตรประจําตัวนักเรียน , นิสิต , นักศึกษา , 

บคุคลากร องคก์ร/ สถาบนัต่างๆ 

 

26) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญ

หาย , บตัรชาํรุดของบตัรสมารท์การด์ที่เป็นบัตร

รว่มโดยสารแมงมมุ 

 

27) ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือในบัตร

รว่มโดยสารแมงมมุ 

แรกเขา้ 2 % ของวงเงินสินเชื่อที่ลกูคา้

ไดร้บัและรายปี 599 บาท 

 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

 

 

แรกเขา้ 100 บาท / รายปี 200 บาท 

 

 

 

ใบละ 100 บาท 

 

 

 

ใบละ 200 บาท 

 

 

 

 

ใบละ 300 บาท 

 

 

 

รายการละ 100 บาท 

 

สาํหรบัลกูคา้รายใหม่ 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและ

สินเชื่อสว่นบคุคล 
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 2. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านเครื่อง ATM    

    เครื่องรบัฝากเงินสด (CDM) และ เครื่อง VTM         

    ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

   1) ถอนเงินสด 

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั         

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัชี 

   

   2) โอนเงินระหว่างบญัชีที่ผกูกบับตัร / โอนเงินไปยงั 

       บญัชีบคุคลอ่ืนในไทยพาณิชย ์

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั 

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัช ี

 

 

   3) สอบถามยอด 

 

   4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอ่ืน (ORFT) 

       - จาํนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท 

       - จาํนวนเงินโอนตัง้แต่ 10,001 - 50,000 บาท 

 

   5) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผา่นตู ้ATM 

       - กรณีลกูคา้ถือบตัรต่างประเทศ 

       VISA / Master Card / UPI 

            - บตัร  VISA 

            - บตัร  Master Card           

            - บตัร UPI (Union Pay International) 

 

       - กรณีลกูคา้ถือบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX) 

             - บตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX) 

              ที่ออกในต่างประเทศ 

            - บตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX)  

              ที่ออกในประเทศ 

 

 

 

 

 

ฟร ี

15 บาท/รายการ 

 

 

 

ฟร ี

ฟรีรายการแรก (ภายในเดือน) /  

รายการต่อไป 10 บาท/รายการ 

 

ฟร ี

 

 

25 บาท/ครัง้ 

35 บาท/ครัง้ 

 

 

 

 

220 บาท/รายการ 

220 บาท/รายการ 

220 บาท/รายการ 

 

 

50 บาท/รายการ 

 

20 บาท/รายการ 

 

 

 

 

จงัหวดักรุงเทพฯ ปทมุธาน ี

นนทบรุี สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร และนครปฐม ถือ

เป็นเขตสาํนกัหกับญัชเีดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บตัร VISA / Master Card / 

UPI (Union Pay International) 

ที่ใชเ้บิกถอนเงินจากตู ้ATM ได ้
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   5) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผา่นตู ้ATM (ต่อ) 

       - กรณีลกูคา้ถือบตัรที่ออกโดยสถาบนัการเงินใน 

         ประเทศที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(Non-Bank) 

         และไม่ไดอ้ยู่ใน ATM POOL 

            - บตัร VISA / MasterCard 

              (ถอนเงินสดแบบไม่ใชบ้ตัร VISA / MasterCard) 

            - บตัรสินเชื่อเงินสด AEON ที่ออกในประเทศ 

              (ถอนเงินสดแบบไม่ใชบ้ตัรสินเชื่อเงินสด AEON) 

            - บตัรสินเชื่อเงินสด Umay+ ที่ออกในประเทศ 

              (ถอนเงินสดแบบไม่ใชบ้ตัร Umay+) 

            - บตัรสินเชื่อ บตัรติดลอ้ ที่ออกในประเทศ 

            - บตัรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Card) 

 

       - กรณีลกูคา้ถือบตัรต่างประเทศ ในเครือข่าย  

           APN (Asian Payment Network) 

 

   6) โอนเงินแบบพรอ้มเพย ์

       - โอนเงินไปยงับญัชพีรอ้มเพยบ์คุคลอ่ืน ๆ  

         ภายในธนาคารไทยพาณิชย ์

       - โอนเงินไปยงับญัชพีรอ้มเพยบ์คุคลอ่ืน ๆ  

         ต่างธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 บาท/รายการ 

20 บาท/รายการ 

13 บาท/รายการ 

13 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 – วงเงิน

สงูสดุที่ธนาคารกาํหนด 

ค่าธรรมเนียม10 บาท/รายการ 
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   7) ถอนเงินสดแบบไม่ใชบ้ตัร (Cardless ATM) 

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั 

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัชี    

 

   8) การขอตรวจสอบขอ้มลูเครดิตบโูร (NCB) ผ่านเครื่อง ATM 

 

3. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านเครื่อง ATM 

    ธนาคารอ่ืนใน ATM POOL 

   1) ถอนเงินสด 

       - ในจงัหวดัเดียวกนั 

       - ขา้มจงัหวดั 

   2) โอนเงินระหว่างบญัชีที่ผกูกบับตัร 

       - ในจงัหวดัเดียวกนั 

       - ขา้มจงัหวดั   

   3) สอบถามยอด 

 

ฟร ี

10 บาท/รายการ* 

 

150 บาท/รายการ 

 

 

 

 

ฟรี** 

20 บาท/รายการ 

 

ฟรี** 

20 บาท/รายการ 

ฟรี** 

 

 

*ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

จงัหวดักรุงเทพฯ ปทมุธาน ี

นนทบรุี และ สมทุรปราการ 

ถือเป็นเขตจงัหวดัเดียวกนั 

 

 

** มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตาม

ขอ้ 5 เม่ือทาํรายการเกิน

จาํนวนครัง้ที่กาํหนด  

 

   4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอ่ืน (ORFT) 

       - จาํนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท 

        - จาํนวนเงินโอนตัง้แต่ 10,001 - 50,000 บาท 

   5) ค่าธรรมเนียมสว่นเพิ่ม กรณีใชบ้รกิารเกิน 4 รายการ     

       ผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรบัฝากเงินสด 

      (ถอนเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอด อย่างใดอย่างหนึ่ง  

       หรือรวมกนั) ภายในเดือนเดียวกนั 

 

4. ค่าธรรมเนยีมการทาํรายการในต่างประเทศ ที่เครื่อง 

ATM เครือข่าย Cirrus / VISA / Master Card (เฉพาะบตัรเดบิต

ทกุประเภท) หรือที่เครื่อง ATM ของสถาบนัการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

พาณิชย ์(Non- Bank) และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ ATM Pool 

- ถอนเงิน 

- ถามยอดคงเหลือในบญัชี  

- ชาํระค่าสินคา้ และบรกิารผ่านเครื่อง EDC 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทาํรายการที่เรียกเก็บ โดย

ธนาคารในต่างประเทศที่เป็นเจา้ของเครื่อง ATM 

 

25 บาท/ครัง้ 

35 บาท/ครัง้ 

10 บาท/รายการ  

(ตัง้แต่รายการที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

100 บาท/รายการ 

100 บาท/รายการ 

ฟร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก

การถอนเงินและชาํระค่าสินคา้

และบรกิารจะเรียกเก็บเป็น

สกลุเงินบาท  โดยอา้งอิงจาก

อตัราแลกเปลี่ยนกลางของ 

VISA / Master Card ซึ่งรวม

ความเสี่ยงจากการแปลงสกลุ

เงินไม่เกินรอ้ยละ 2.5 จาก

จาํนวนเงินที่ทาํรายการ 

 



ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 : ขอ้มลูอตัราค่าบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการบญัชีเงินฝาก เงินใหสิ้นเชื่อหรือเงินใหกู้ย้ืม คา่บรกิารอ่ืน ๆ และเบีย้ปรบั 

โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2566 

ค. (4) ค่าบริการอ่ืนๆ – กลุ่มบริการบัตรเอทเีอ็ม  

บัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะกาํหนดช่ือเรียก

เป็นช่ือใด ๆ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ  

5. ค่าธรรมเนยีมการทาํรายการบนเครื่องรบัฝากเงินสด  

   (CDM) และเครื่อง VTM 

   1) ฝากเงินสดเขา้บญัชไีทยพาณิชย ์

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั 

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัช ี

 

 

  

  2) ชาํระค่าสนิคา้และบรกิาร (ชาํระโดยฝากเงินสด) 

 

 

  

  3) ฝากเงินสดเขา้บญัชีธนาคารอ่ืน (Cash ORFT) 

 

 

 

 

 

 

ฟร ี

ค่าบรกิารเครือข่าย 10 บาท/รายการ 

  และค่าธรรมเนียมจากจาํนวนเงินที่ทาํ

รายการ รอ้ยละ 0.1 (ขัน้ตํ่า 10 บาท)  

  รวมแลว้เป็นขัน้ตํ่า 20 บาท 

เรียกเก็บตาม ค่าบรกิารอ่ืน ๆ 

- กลุม่บรกิารบรหิารเงินเพื่อธุรกิจ :  

  บรกิารรบัชาํระเงินค่าสินคา้และ

บรกิาร (SCB Bill Payment)   

เรียกเก็บตาม ค่าบรกิารอ่ืน ๆ 

- กลุม่บรกิารดา้นเงินโอนในประเทศ : 

  บรกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน   

  เคานเ์ตอร ์(Interbank Transfer) 

 

 

จงัหวดักรุงเทพฯ ปทมุธาน ี

นนทบรุี สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร และนครปฐม  

ถือเป็นเขตสาํนกัหกับญัชี

เดียวกนั 

 

เป็นรายการคา่ธรรมเนียมท่ี

ธนาคารจดัเก็บอยู่แลว้ 

ตามประกาศอตัราค่าบรกิาร

ต่าง ๆ  เบีย้ปรบัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

เงินฝาก เงินใหสิ้นเชื่อ และ

ค่าบรกิารอ่ืน ๆ    

ค.(7) ค่าบรกิารอ่ืน ๆ  –กลุ่ม

บรกิารบรหิารเงินเพ่ือธุรกจิ 

และ 

ค.(2) ค่าบรกิารอ่ืน ๆ –กลุ่ม

บรกิารดา้นเงินโอนในประเทศ  

 

 

6. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการเบิกถอนเงินสด 

    ผ่านเครื่อง EDC ที่สาขาของธนาคาร 

   - ลกูคา้ถือบตัรต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย 

      VISA / Master Card 

 

 

 

 

 

 

180 บาท/รายการ 

 

 

 

ยกเวน้บตัรเดบิตและบตัร

เอทีเอ็มต่างประเทศเบิกถอน

เงินสดที่สาขาไม่ได ้
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ค. (4) ค่าบริการอ่ืนๆ – กลุ่มบริการบัตรเอทเีอ็ม  

บัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะกาํหนดช่ือเรียก
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อัตราค่าบริการ หมายเหตุ  

7. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านตู ้ATM และตูบ้รกิารรบัฝาก

เงินผ่านตวัแทนธนาคารรว่มใหบ้รกิารระหว่าง SCB และบรษัิท 

เคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส 

   1) ถอนเงินสด 

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั  

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัช ี

   2) โอนเงินระหว่างบญัชีที่ผกูกบับตัร / โอนเงินไปยงั 

       บญัชีบคุคลอ่ืนในไทยพาณิชย ์

       - ในเขตสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั  

       - ขา้มเขตสาํนกัหกับญัช ี

 

   3) สอบถามยอด 

   4) โอนเงินไปบญัชีธนาคารอ่ืน (ORFT) 

       - จาํนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท 

       - จาํนวนเงินโอนตัง้แต่ 10,001 - 50,000 บาท 

   5) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านตู ้ATM 

         - กรณีลกูคา้ถือบตัรต่างประเทศ     

                บตัร  VISA 

                บตัร  MasterCard  

                บตัร UPI (Union Pay International) 

        - กรณีลกูคา้ถือบตัรต่างประเทศในเครือข่าย 

           APN (Asian Payment Network) 

        - กรณีลกูคา้ถือบตัรที่ออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศที่  

          ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(Non-Bank) และไม่ไดอ้ยู่ใน ATM  

          POOL 

                บตัร VISA / MasterCard 

                ถอนเงินสดแบบไม่ใชบ้ตัร VISA / MasterCard 

 

 

 

 

 

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 

20 บาท/รายการ 

เป็นการแกไ้ข/เพิ่มเติมในครัง้

นี ้

 

จงัหวดักรุงเทพฯ ปทมุธาน ี

นนทบรุี สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร และนครปฐม  

ถือเป็นเขตสาํนกัหกับญัชี

เดียวกนั 
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ค. (4) ค่าบริการอ่ืนๆ – กลุ่มบริการบัตรเอทเีอ็ม  

บัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคาร ไม่ว่าจะกาํหนดช่ือเรียก
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อัตราค่าบริการ หมายเหตุ  

7. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการผ่านตู ้ATM และตูบ้รกิารรบัฝาก

เงินผ่านตวัแทนธนาคาร รว่มใหบ้รกิารระหว่าง SCB และ บรษัิท

เคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส (ต่อ) 

   6) กรณีลกูคา้ถือบตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX) 

            - บตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX) 

              ที่ออกในต่างประเทศ 

            - บตัรอเมรกินั เอ็กซเ์พรส (AMEX)  

              ที่ออกในประเทศ 

     7) ฝากเงินสดเขา้บญัชีเฉพาะธนาคารที่แต่งตัง้ บรษัิท 

เคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส จาํกดั ใหเ้ป็นตวัแทนทางการเงิน (Banking 

Agent) เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

50 บาท/รายการ 

 

20 บาท/รายการ 

 

เป็นไปตามประกาศที่แต่ละธนาคาร

กาํหนด***  

 

เป็นการแกไ้ข/เพิ่มเติมในครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

*** สามารถตรวจสอบรายช่ือธนาคาร

ไดท้ี่ 

https://www.counterservice.co.th 

ของบริษัท เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส จาํกดั 

 

 

 

ผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

 

(นายสมนึก ศิริวรรณ) 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน Channel Strategy and Performance Management 

ประกาศ ณ วนัที่ 9 มีนาคม 2566 

 

หมายเหตุ : ตารางอตัราค่าบรกิารฯ ค.(4) นี ้ใชแ้ทนตารางเดิม ฉบบัประกาศ ณ วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2565  

 




