หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / บริการโอนเงิน

บริการโอนเงินมีหลากหลายประเภท ซึงอาจแบ่งได ้ตามลักษณะสําคัญ เช่น

- จํานวนเงินสูงสุดทีโอนได ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
2. การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ซึงไม่มกี ารกําหนดจํานวนเงินโอนสูงสุด
- ปริมาณธุรกรรมการโอน แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. การโอนเงินทีละรายการ (Single Payment) เช่น ORFT
2. การโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Payment) ซึงมีปริมาณธุรกรรมมาก ความถีแน่นอน และมีการทําข ้อตกลงไว ้ล่วงหน ้า ได ้แก่ การหักเงินจากบัญชีอัตโนมัต ิ (Debit
Transfer) และการนํ าเงินเข ้าบัญชีอัตโนมัต ิ (Credit Transfer)
- ทีอยู่ของผู ้รับเงิน แบ่งเป็ นการโอนภายในประเทศ และการโอนระหว่างประเทศ

เป็ นบริการทีผู ้โอนเงินสามารถโอนเงินให ้ผู ้รั บเงินทีมีบญ
ั ชีอยู่ตา่ งธนาคารได ้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได ้แก่ เครือง ATM เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือบริการ Internet banking
โดยผู ้รั บเงินจะสามารถเบิกเงินในบัญชีได ้ทันทีภายหลังจากทีผู ้โอนเงินทํารายการสําเร็ จ
ทังนี การโอนเงินผ่านบริการดังกล่าว จะใช ้ได ้เฉพาะในกลุม่ ของธนาคารทีเป็ นสมาชิกของแต่ละระบบเท่านัน

ผู ้โอนเงินสามารถทํารายการโอนเงินให ้ผู ้รั บโอนเงินด ้วยบัตร ATM ทีเครือง
ATM ของธนาคารทีผู ้โอนเงินหรือผู ้รับโอนเงินมีบญ
ั ชีอยู่
โดยระบุหมายเลขบัญชีผู ้รั บโอน และจํานวนเงินทีจะโอนซึงสูงสุดไม่เกิน
30,000 บาทต่อครัง แล ้วผู ้โอนจะได ้ ATM Slip เก็บไว ้เป็ นหลักฐาน
และบางธนาคารจะแจ ้งผู ้รั บโอนทาง SMS ด ้วย
รายชือธนาคารทีให ้บริการทังหมด

ผู ้โอนเงินสามารถทํารายการโอนเงินทีเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทีเปิ ดให ้บริ
การ โดยผู ้โอนเงิน ไม่จําเป็ นต ้องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารนันก็ได ้
ซึงโอนได ้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั ง แล ้ว
ผู ้โอนจะได ้ใบบันทึกรายงานโอนเงิน (Pay-in Slip) เก็บไว ้เป็ นหลักฐาน
รายชือธนาคารทีให ้บริการทังหมด

ผู ้โอนเงินสามารถทํารายการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต ซึงผู ้โอนเงินต ้องเปิ ดบัญชีธนาคารไว ้ ซึงโอนได ้สูงสุด 100,000 บาทต่อครั ง และยืนยันการทํารายการด ้วยการระบุรหัส OTP
(One-Time Password) ทีธนาคารแจ ้งทาง SMS ในแต่ละครัง
รายชือธนาคารทีให ้บริการทังหมด

โอนเงิน ATM ORFT

ผู ้โอนสามารถทํารายการจากเครือง ATM ได ้ โดยไม่ต ้องเสียเวลาเดินทางไปโอนเงินทีสาขาธนาคาร
และไม่ต ้องเสียเวลารอคิวหรือรอวัน/เวลาทีธนาคารเปิ ดทําการ
เป็ นวิธโี อนเงินทีปลอดภัย ไม่ต ้องเสียงกับการทีต ้องพกพาเงินสดไปทีธนาคาร
ค่าธรรมเนียมเท่ากันทัวประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการโอนเงินภายในจังหวัดเดียวกันหรือข ้ามจังหวัด

โอนเงิน Counter ORFT

ผู ้โอนเงินไม่จําเป็ นต ้องเปิ ดบัญชีกับธนาคาร โดยสามารถใช ้บริการทีธนาคารใดก็ได ้ทีเป็ นสมาชิกในระบบ

โอนเงิน Internet ORFT

ผู ้โอนสามารถทํารายการโอนได ้ตลอด 24 ชัวโมงจากสถานทีใดก็ได ้ทีสามารถเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ ตได ้
โดยไม่ต ้องเสียเวลาเดินทางไปโอนเงินทีสาขาธนาคาร
และไม่ต ้องเสียเวลารอคิวหรือรอวัน/เวลาทีธนาคารเปิ ดทําการ นอกจากนี
ผู ้โอนยังสามารถทํารายการเพือสังโอนล่วงหน ้า หรือสังโอนทีมีความถีเป็ นประจําได ้
เป็ นวิธโี อนเงินทีปลอดภัย ไม่ต ้องเสียงกับการทีต ้องพกพาเงินสดไปทีธนาคาร
เรียกดูประวัตแิ ละรายละเอียดการโอนย ้อนหลังได ้

ควรตรวจสอบเลขทีบัญชีผู ้รั บเงิน ชือผู ้รั บเงิน และจํานวนเงินทีโอนให ้ถูกต ้องก่อนยืนยันการทํารายการ

ควรศึกษาเงือนไขเกียวกับจํานวนเงินสูงสุดทีโอนได ้ต่อครั ง และค่าธรรมเนียมในการใช ้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพือให ้สามารถเลือกใช ้ช่องทางได ้อย่างเหมาะสม และประหยัดค่าธรรมเนียมได ้ม
เช่น ATM ORFT สามารถทํารายการโอนเงิน ครั งละไม่เกิน 30,000 บาท กรณีต ้องการโอนเงินเกินกว่า 30,000 บาท สามารถทํารายการหลาย ๆ ครั งได ้ (เช่น ต ้องการโอนเงิน 60,000 บาท
สามารถทํารายการ 2 ครั ง มีคา่ ธรรมเนียมครั งละ 35 บาท รวมเป็ น 70 บาท) อย่างไรก็ดี บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแต่ละใบมีการกําหนดจํานวนเงินโอนสูงสุดทีโอนได ้ต่อวันแตกต่างกันไป

ึ
กรณีใช ้บริการการโอนผ่าน Internet Banking ควรตรวจสอบเลขทีบัญชีซงปรากฎใน
SMS ทีแจ ้งรหัส OTP เพือให ้แน่ใจว่าเป็ นหมายเลขบัญชีทตี ้องการโอน ก่อนทํารายการโอน รวมทังควรมีการอ
Anti-virus software อยู่เสมอ

BAHTNET หรือ Bank of Thailand Automated High-value Transfer
Network เป็ นเครือข่ายการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเชือมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กับผู ้ใช ้บริการซึงส่วนใหญ่เป็ นธนาคารพาณิชย์
เปิ ดให ้บริการทุกวันทําการธนาคารตังแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
ธปท. ได ้พัฒนาระบบบาทเนตขึนเพือเป็ นโครงสร ้างพืนฐานในการรองรั บการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ และช่วยเพิมประสิทธิภาพ
รวมถึงลดความเสียงและต ้นทุนในการโอนเงินของสถาบันการเงิน นอกจากนี ระบบบาทเนตให ้บริการโอนเงินแก่บริษัทและบุคคลทัวไปด ้วย

สถาบันทีเป็ นสมาชิกของระบบบาทเนต ซึงประกอบไปด ้วย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินพิเศษของรั ฐ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรั พย์ หน่วยงานภาครั ฐ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด และส่วนงานภายในของ ธปท.
ลูกค ้าองค์กรและบุคคลทัวไป ทีสังให ้ธนาคารโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือรั บโอนเงิน
ธปท. มีฐานะเป็ นเจ ้าของและผู ้ให ้บริการระบบบาทเนตแก่ผู ้ใช ้บริการบาทเนต

ทีลูกค ้าองค์กรและบุคคลทัวไปสามารถใช ้บริการได ้ ได ้แก่
การโอนเงินระหว่างธนาคาร และการชําระราคาหลักทรั พย์

เป็ นการโอนเงินทีผู ้โอนสังให ้ธนาคารของตน (ธนาคาร
A) โอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข ้าบัญชีผู ้รับเงินซึงเป็ นลูกค ้าของอีกธนาคารหนึง (ธนาคาร B)
ซึงไม่มกี ารกําหนดจํานวนเงินโอนขันต่าํ หรือสูงสุดทีสามารถโอนได ้ในแต่ละครั ง ขันตอนหลังจ
ากผู ้โอนสังโอนแล ้ว คือ ธนาคาร A ส่งคําสังโอนเงินไปที ธปท. เพือให ้ ธปท.
ดําเนินการโอนเงินจากบัญชี A ไปบัญชี B และยืนยันการทํารายการทันที (realtime)
หลังจากนัน ธนาคาร B ก็จะโอนเงินเข ้าบัญชีผู ้รั บทีฝากไว ้กับธนาคาร B ต่อไป
ทังนี ผู ้รั บเงินจะยังไม่ได ้รั บเงินจากธนาคาร B ในทันที
แต่จะได ้รั บเงินโอนดังกล่าวภายในวันเดียวกัน ขึนกับระยะเวลาในการดําเนินการของธนาคารผู ้
โอนเงินและธนาคารผู ้รั บเงินซึงต่างกันสําหรั บแต่ละธนาคาร

เป็ นบริการโอนเงินสําหรั บองค์กร/บริษัท/บุคคลทัวไปทีประสงค์จะชําระราคาใ
นการซือขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์ฯ ทีมีจํานวนมากกว่า 1
ล ้านหุ ้นหรือมีมูลค่ามากกว่า 3 ล ้านบาท โดยชําระราคาผ่านบริการของบริษัท
สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House: TCH)
ซึงมีระบบงานทีเชือมโยงกับระบบบาทเนต โดยมีขนตอนคื
ั
อผู ้ทีตกลงซือขายห
ลักทรั พย์ และต ้องการจะชําระราคาผ่านระบบบาทเนต โดยแจ ้งกับ Broker
ของตนเพือจะได ้ส่งข ้อมูลไปให ้ TCH ส่งคําสังโอนเงินไปที
ธปท. โดยแจ ้งให ้โอนเงินจากบัญชีผู ้ซือทีธนาคาร A
ไปยังบัญชีผู ้ขายทีธนาคาร B เมือได ้รั บอนุมัตแิ ล ้ว ธปท.
ก็จะโอนเงินจากบัญชีธนาคาร A ไปบัญชีธนาคาร B
และยืนยันการทํารายการกับธนาคาร A และธนาคาร B

เป็ นระบบงานทีมีมาตรการรั กษาความปลอดภัยทีรั ดกุม
รองรั บการโอนเงินมูลค่าสูง โดยไม่จํากัดจํานวนเงินสูงสุดทีโอนได ้
ค่าธรรมเนียมกรณีโอนเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตจะถูกกว่าการโอนเงินประเภทอืน

แม ้ว่าขันตอนการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตระหว่าง
ธปท. กับธนาคารพาณิชย์จะมีผลสมบูรณ์ทนั ที (real
time) แต่ขนตอนที
ั
ธนาคารพาณิชย์โอนเงินเข ้าบัญชีลกู ค ้านันอาจใช ้เวลาในกา
รดําเนินการอยู่บ ้าง ผู ้รั บโอนจึงยังไม่ได ้รั บเงินในทันที
แต่จะได ้รั บเงินภายในวันเดียวกัน
ทังนี ขึนกับระยะเวลาในการดําเนินการของธนาคารผู ้โอนเงินและธนาคารผู ้รั บเ
งินแต่ละแห่ง

การหักเงินและนํ าเงินเข ้าบัญชีบคุ คลอืนอัตโนมัต ิ เป็ นระบบงานทีธนาคารให ้บริการแก่ลกู ค ้าในการโอนเงินให ้กับบุคคลอืน หรือเรียกเก็บเงินจากบุคคลอืน ซึงมีลกั ษณะทีเหมือนกัน
คือ มีมูลค่าการโอนเงินไม่สงู แต่มป
ี ริมาณรายการมาก และมีรอบการชําระเงินแน่นอน (Bulk Payment)

เป็ นบริการสังโอนเงิน (เรียกเก็บเงิน) จากบัญชีผู ้จ่ายเงินเข ้าบัญชีลกู ค ้าของธนาคาร
(ผู ้รับชําระ) เพือรับชําระค่าซือสินค ้าและบริการต่าง ๆ เช่น ค่านาประปา
้ํ
ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์
ค่าเบียประกันภัย ค่าเบียประกันชีวติ ค่าใช ้จ่ายบัตรเครดิต ค่าผ่อนชําระ ค่าซือหลักทรั พย์
ค่าสมาชิก ซึงในปั จจุบนั มีเฉพาะบริการภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse Direct Dedit)
เท่านัน ยังไม่มบ
ี ริการระหว่างธนาคาร
ขนตอนการใช้
ั
บริการ ผู ้รั บชําระเงิน (หรือเจ ้าหนี/Biller)
ซึงเป็ นผู ้ส่งคําสังเรียกเก็บเงินจะต ้องสมัครขอใช ้บริการ Direct Debit กับธนาคาร
และผู ้จ่ายเงินก็ต ้องสมัครและให ้ความยินยอมให ้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
เมือถึงรอบการชําระเงิน ผู ้รั บชําระเงินจะส่งข ้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น จํานวนเงิน
วันทีครบกําหนดชําระเงิน) ให ้แก่ธนาคาร และแจ ้งผู ้จ่ายเงินให ้ทราบ เมือถึงวันทีชําระเงิน
ธนาคารก็จะหักเงินจากบัญชีผู ้จ่ายเงินและนํ าเงินเข ้าบัญชีของผู ้รั บชําระเงิน

เป็ นบริการสังโอนเงินจากบัญชีลกู ค ้าของธนาคารซึงส่วนใหญ่จะเป็ นบริษัท/ห ้างร ้าน (ผู ้จ่าย)
เพือโอนเงินเข ้าบัญชีผู ้รั บเงิน ซึงอาจมีบญ
ั ชีอยู่ภายในธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคารกันก็ได ้
เช่น เงินเดือนค่าจ ้าง บําเหน็ จบํานาญ เงินปั นผล ดอกเบีย ค่าขายหลักทรั พย์ ทังนี
สามารถแบ่งประเภทบริการได ้เป็ น (1) บริการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse

Direct Credit)
เป็ นบริการโอนเงินทีทังบัญชีผู ้สังโอนและผู ้รั บโอนเป็ นบัญชีของธนาคารเดียวกัน (2)
บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร หรือทีเรียกว่า Interbank Bulk Payment
ซึงให ้บริการระบบโดยบริษัท National ITMX
เพือให ้บริการโอนเงินกรณีทผูี ้โอนเงินและผู ้รั บเงินมีบญ
ั ชีอยู่กับคนละธนาคารกัน
โดยปั จจุบนั มีบริการ 2 ประเภท คือ
เป็ นการโอนเงินระหว่างธนาคารทีผู ้รั บโอนจะได ้รั บเงินในวันเดียวกับทีผู ้โอนส่งคําสังโอนเงิน
เป็ นการโอนเงินระหว่างธนาคารทีผู ้รั บโอนจะได ้รั บเงินในวันทําการถัดไปนับจากวันทีผู ้โอนส่งค
ําสังโอนเงิน • ITMX Bulk Payment Credit Transfer - Same Day • ITMX Bulk Payment

Credit Transfer - Next Day

ขนตอนการใช้
ั
บริการ ผู ้จ่ายเงินซึงเป็ นผู ้ส่งคําสังโอนเงิน จะต ้องสมัครขอใช ้บริการนํ าเงินเข ้าบัญชีอัตโนมัต ิ (Direct Credit) กับธนาคาร
และตกลงจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให ้แก่ผู ้รั บชําระเงินโดยการโอนเงินเข ้าบัญชี เมือถึงรอบการชําระเงิน ผู ้จ่ายเงินจะส่งข ้อมูลการโอนเงิน (เช่น
เลขทีบัญชีและจํานวนเงินทีโอนให ้ผู ้รั บชําระเงินแต่ละราย) ให ้ธนาคารเพือให ้หักเงินจากบัญชีผู ้จ่ายเงินในวันครบกําหนดการชําระเงิน และนํ าเงินเข ้าบัญชีเงินฝากผู ้รั บชําระเงิน

บริษัท ห ้างร ้าน และประชาชนทัวไป ทีต ้องการใช ้บริการของระบบ จะต ้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรั พย์ หรือกระแสรายวัน
กรณีโอนเงินระหว่างธนาคาร สามารถใช ้บริการ โดยทําข ้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ทเป็
ี นสมาชิกของระบบ Bulk Payment เท่านัน
ช่วงเวลาการส่งข ้อมูล อาจส่งข ้อมูลล่วงหน ้าหรือส่งข ้อมูลในวันทีถึงกําหนดเวลาการหักเงินหรือนํ าเงินเข ้าบัญชีแล ้วแต่ประเภทบริการ
รูปแบบของข ้อมูล ผู ้ส่งข ้อมูลต ้องจัดทําตามรูปแบบของแต่ละธนาคารซึงมีรูปแบบไม่เหมือนกัน

ผู ้โอนสามารถจัดทํากระแสเงินสด (cash flow)
ได ้ง่าย เพราะทราบจํานวนเงินทีแน่นอนและกําหนดเวลาชําระเงินล่วงหน ้า และสาม
ารถตรวจสอบรายการหักบัญชีได ้จากสมุดคูฝ
่ ากหรือ Statement
ลูกค ้าสามารถใช ้ข ้อมูลจากธนาคารเพือนํ าไปตรวจสอบและบันทึกบัญชี

ควรศึกษาเงือนไขการให ้บริการของธนาคารแต่ละแห่ง เช่น
ค่าธรรมเนียม ช่วงเวลาทีตัดเงิน/ได ้รั บเงิน วิธกี ารส่งข ้อมูลให ้กับธนาคาร
กรณีทตี ้องการใช ้บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร ควรตรวจสอบว่าธนาคารของผู ้โอ
นเงินและธนาคารผู ้รั บเงิน เป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment

ลูกค ้าสามารถใช ้ข ้อมูลจากธนาคารเพือนํ าไปตรวจสอบและบันทึกบัญชี

นเงินและธนาคารผู ้รั บเงิน เป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment

ไม่ต ้องเสียเวลาในการเขียนเช็คหรือนํ าเงินสดไปชําระเงินทีเคาน์เตอร์ผู ้ให ้บริการ รั
บชําระเงิน (Bill Payment) เพิมความสะดวก ปลอดภัย
ประหยัดเวลา และลดค่าใช ้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ Bulk
Payment ถูกกว่าการโอนเงินระหว่างธนาคารประเภทอืน

การโอนเงินระหว่างประเทศ คือ การโอนเงินจากคนหนึงไปให ้อีกคนหนึงทีอยู่คนละประเทศกัน ผ่านผู ้ให ้บริการทีเป็ นสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนทีเป็ นตัวแทนผู ้รั บโอนเงิน
เช่น บริษัทไปรษณียไ์ ทย ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรั ล ซึงเชือมโยงกับระบบต่างประเทศ (เช่น Western Union, MoneyGram)
เช่น การโอนเงินของแรงงานไทยทีเดินทางไปทํางานต่างประเทศกลับมาให ้ครอบครั วในประเทศไทย หรือการโอนเงินจากพ่อแม่ในประเทศไทยไปให ้บุตรทีศึกษาในต่างประเทศ

ขนตอนการใช้
ั
บริการ เริมจากลูกค ้าสังโอนเงินและให ้เงินผ่านตัวแทนผู ้รั บโอนเงิน (ตัวแทนฯ) ทีตังอยู่ในประเทศต ้นทาง จากนันตัวแทนฯ จะแจ ้งเครือข่ายปลายทางของผู ้รั บโอนเงิน
เพือให ้เตรียมจ่ายเงินให ้กับบุคคลทีผู ้โอนเงินแจ ้งไว ้ ทังนี ตัวแทน ฯ ทีตังอยู่ในประเทศทังสองประเทศอาจเป็ นธนาคารหรือบริษัทเอกชนก็ได ้
ต ัวอย่าง สมชายไปทํางานทีประเทศอังกฤษ และต ้องการส่งเงินให ้สมศรีและลูกทีประเทศไทย จํานวน 1,000 ปอนด์สเตอริง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี

1) สมชายติดต่อบริษัทรับโอนทีอยู่ในประเทศอังกฤษเพือใช ้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ในอัตราแลกเปลียนและค่าธรรมเนียมทีบริษัทกําหนดไว ้ โดยสมชายจะได ้รั บหลักฐานการโอนเงินเก็บไว ้

2) บริษัททีรับโอนทีประเทศอังกฤษทําการแจ ้งแก่เครือข่ายสาขาของผู ้โอนเงินในประเทศไทยทราบ
3) สมชายแจ ้งแก่สมศรีวา่ ได ้โอนเงินให ้แล ้ว
4) สมศรีจะต ้องนํ าหลักฐานตามทีบริษัท ฯ กําหนด เช่น หมายเลขอ ้างอิงการโอนเงิน บัตรประจําตัวประชาชนไปแสดง เพือรับเงินเป็ นเงินบาทจํานวนเทียบเท่ากับ 1,000 ปอนด์สเตอริง

มีความสะดวกในการใช ้บริการ ไม่ต ้องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน และสามารถรั บเงินได ้รวดเร็ วกว่าวิธอี นื เช่น เช็คเดินทางต่างประเทศ ดราฟต์

ผู ้โอนต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลสําคัญทีใช ้ในการรั บเงินให ้แก่คนอืนนอกจากผู ้รั บโอน เช่น รหัสหรือหมายเลขกํากับการโอนเงิน ชือผู ้โอน ชือผู ้รั บโอน จํานวนเงินทีโอน ประเทศทีโอน
เพือป้ องกันไม่ให ้ผู ้อืนสวมรอยไปรั บเงินแทน
ผู ้โอนควรโอนเงินให ้แก่บคุ คลทีรู ้จักตัวตนเท่านัน เพือไม่ให ้ตกเป็ นเหยือของมิจฉาชีพซึงหลอกให ้โอนเงิน โดยอ ้างเหตุตา่ งๆ ให ้รู ้สึกรั ก โลภ หรือสงสาร เช่น
โอนให ้คนทีรู ้จักกันทางแชทรูม (Chat Room) โอนไปลงทุนเพือหวังผลตอบแทนสูง ๆ หรือเพือเป็ นค่าธรรมเนียมในการรั บเงินก ้อนใหญ่
(รางวัลลอตเตอรีหรือเงินมรดก) หรือโอนเงินตามทีได ้รั บแจ ้งทางอีเมลจากคนรู ้จักทีขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

(รางวัลลอตเตอรีหรือเงินมรดก) หรือโอนเงินตามทีได ้รั บแจ ้งทางอีเมลจากคนรู ้จักทีขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ควรศึกษาค่าธรรมเนียมและเงือนไขต่าง ๆ ให ้เข ้าใจก่อนตัดสินใจเลือกใช ้บริการ เนืองจากค่าธรรมเนียมไม่วา่ กรณีรับเงิน (Inward Remittance) และส่งเงิน (Outward Remittance)
อาจแตกต่างกันไป ขึนอยู่กับสกุลเงิน จํานวนเงินทีโอนหรือรั บโอน และช่องทางการใช ้บริการ เช่น เคาน์เตอร์ Internet Banking รวมทังอาจมีการกําหนดค่าธรรมเนียมขันต่าํ ด ้วย

ผู ้จัดการบริการ

