
ธนาคารไทยพาณิชย Siam commercial Bank

1. ชาระที่เคานเตอรของธนาคารทุกสาขา 1. At all branch counters
• กรุณาใชใบนําฝากชําระเงิน • Use this Pay-in slip 
• ไมสามารถนําฝากเช็คเรียกเก็บขามเขต และเช็คตองไมลงวันที่ลวงหนา • No cross zone cheque is allowed and only due date 

cheque

2. ชาระผานเคร่ืองเอทีเอ็ม* 2. Pay at Siam Commercial Bank ATM*
• เลือกรายการ 'เติมเงิน/ชําระเงิน/บารโคด' • Select ‘อ่ืน ๆ / English’
• เลือกรายการ ‘ชาระเงิน’ • Select ‘English’
• เลือกรายการ ‘ชาระเงินเขาบริษัทอื่นๆ’ • Please Select transaction ‘Bill Payment’
• กรุณาเลือกบัญชีเดินสะพัด หรือ ออมทรัพย หรือ บัตรเครดิต • Select ‘Bill Payment’
• กรุณากดเลขที่บัญชีบริษัทที่ตองการชาระ 049-3-14446-3 • Select ‘Other Payment’
• กรุณากดหมายเลขอางอิง ‘Customer No.’เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย • Please select account – Current or Savings or Credit card
• กรุณากดหมายเลขอางอิง ‘Reference No.’เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ Passport • Please enter company account number049-3-14446-3
• กรุณากดจานวนเงินที่ตองการ
• ตรวจสอบความถูกตองบนหนาจอ แลวกดยืนยันการชาระเงิน • Please enter customer number ‘Trading Account No"

• Please enter reference number  ID CARD/Passport No.
reference number, press (0)

• Please enter amount
• Confirm your payment

3. ชาระผานบริการโทรศัพทอัตโนมัติ SCB Easy Phone ที่หมายเลข 02-777-7777* 3. Pay via SCB Easy Phone at telephone number 02-777-7777*
• กด (4) ‘ชาระเงินคาสินคาและบริการ เติมเงินโทรศัพทมือถือ’ • Press (9) for English
• กดเลขที่บัตร ATM (16 หลัก) • Press (4) ‘Mobile Topup & Payment’
• กดรหัส ATM (4 หลัก) • Enter your ATM card number (16 digits)
• กด (2) ‘ชาระเงินคาสินคาและบริการ’ • Enter your ATM pin (4 digits)
• ระบุหมายเลขบัญชี "049-3-14446-3" • Press (2) ‘Transfer money to pay for product and
• ระบุหมายเลข Customer Number  เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย ตามดวย# services’
• ระบุหมายเลข Reference Number ของทานตาม เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ Passport • Enter your Beneficiary’s account number ‘049-3-14446-3’ followed
ตามดวย(#) by (#)

• ระบุจานวนเงินที่ตองการชาระตามดวย (#) • Enter your Primary reference number from
• กด (1) ยืนยันการชาระเงิน ‘Cust.No/‘Trading Account No" followed by (#)

• Enter your Reference number from ‘Ref No/Ref No 2’• Enter your Reference number from Ref.No/Ref.No.2
ID CARD/Passport No.followed by (#)

• Enter your payment amount followed by (#)
• Press (1) confirm your payment

4. ชาระผาน SCB Easy Net (www.scbeasy.com) */** 4. Pay via SCB Easy Net (www.scbeasy.com) */**
• ใส Login Name และ Password คลิกที่ปุม ‘Login’ (To apply the service, please contact your account issuing branch)
• เลือกเมนู‘ชาระเงินและ e-Bill’ • Enter your Login Name and Password, Click ‘Login’
• เลือก ‘คาสินคาและบริการ’ • Select ‘Payment & e-Bill’ menu
• เลือก ‘บัญชีชาระเงิน’ ของทานเพ่ือหักบัญชี • Select ‘Merchant / Utility’ for bill payment services
• เลือกบัญชีผูใหบริการ (Biller) ‘company : 049-3-14446-3 หากไมพบตองคลิก • Select ‘From Account’ for debit amount
ที่ 'เพ่ิมรายชื่อผูรับชาระ' แลวทาการ Add ขอมูลเพ่ิม • Select Biller Detail ‘company : 049-3-14446-3 or click to add a new

• ระบุชื่อ-นามสกุลของทาน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) biller
• ระบุหมายเลขลูกคา(Customer No.)เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย • Enter your ‘Customer Name‘‘Trading Account No"
• ระบุหมายเลขอางอิง(Reference No.) เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ Passport • Enter your Reference no. ID CARD/Passport No
• ระบุจานวนเงินที่ตองการชาระ • Enter your payment ‘amount‘
• ระบุวันที่หักบัญชี โดยสามารถชาระทันที หรือต้ังเวลาชาระลวงหนาก็ได .และ กดปุม • Enter your ‘Payment date‘

 ‘Next’ • Click ‘Next‘
• ตรวจทานความถูกตอง แลวยืนยันโดยกดปุม ‘Confirm’ • Check your information and confirm by click ‘Confirm‘

* การชาระเงินผาน ATM, SCB Easy-Phone และ SCB Easy-Net ผูชาระเงิน ตองมีบัญชีของ *For payment via ATM, SCB-Easy-Phone and SCB-Easy-Net, you must have an 
ธนาคารไทยพาณิชย .** การชาระเงินผาน SCB Easy-net ผูชาระตองสมัครลงทะเบียนผูใชงาน account with the bank.

** For payment via SCB-Easy-Net, you have to register for new user.


