หน ้าแรก / ภัยทางการเงิน / กลโกงบัตรต่างๆ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินต่าง ๆ เป็ นบัตรทีอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินของเจ ้าของบัตร เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ชําระเงิน
ซึงบัตรเหล่านีจะบันทึกข ้อมูลส่วนตัวและข ้อมูลทางการเงินของเจ ้าของบัตรไว ้ หากมิจฉาชีพเข ้าถึงข ้อมูลเหล่านีได ้จากการขโมยบัตรหรือขโมยข ้อมูลในบัตร
มิจฉาชีพก็จะสามารถนํ าข ้อมูลเหล่านีไปปลอมเป็ นเจ ้าของบัตรทําธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ไม่วา่ จะถอนเงินออกจากบัญชี หรือใช ้วงเงินสินเชือของเหยือทีเป็ นเจ ้าของบัตร

มิจฉาชีพมักติดตังเครืองสกิมเมอร์ทช่ี องเสียบบัตรของตู ้เอทีเอ็ม เพือคัดลอกข ้อมูลจากบัตร พร ้อมติดตังแป้ นครอบกดตัวเลขเพือบันทึกรหัสผ่านทีเหยือกด
หรืออาจติดตังกล ้องจิวเพือแอบดูรหัสผ่าน

แฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์เป็ นเครืองคัดลอกข ้อมูลในแถบแม่เหล็กขนาดเล็กทีสามารถพกพาได ้ ซึงมิจฉาชีพมักจะถือไว ้ในฝ่ ามือ
ํ้ น
และนํ าบัตรของเหยือมารูดพร ้อมทังดูรหัสปลอดภัยจากด ้านหลังบัตรโดยไม่ให ้เหยือสังเกตเห็น ซึงอาจเกิดขึนทีใดก็ได ้ ไม่วา่ จะเป็ นร ้านค ้า ร ้านอาหาร สถานีบริการนามั
หรือมิจฉาชีพอาจแอบอ ้างเป็ นเจ ้าพนักงานธนาคารยืนหน ้าตู ้เอทีเอ็ม ขอดูบตั รของเหยือ หรืออาจทําทีเสนอความช่วยเหลือแก่เหยือหากบัตรติดตู ้เอทีเอ็ม
แล ้วคัดลอกข ้อมูลผ่านเครืองแฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์เมือเหยือเผลอ

มิจฉาชีพอาจปลอมแปลงหรือใช ้เอกสารส่วนตัวของเหยือ เช่น
สําเนาบัตรประชาชนทีได ้ขโมยมา
แล ้วนํ าไปใช ้สมัครบัตรเครดิต หรือแจ ้งเปลียนทีอยู่
เปลียนบัตร
โดยแจ ้งให ้สถาบันการเงินส่งเอกสารและบัตรทีออกใหม่ให ้กับ
มิจฉาชีพโดยตรง
เมือได ้รั บบัตรเครดิตก็นําไปใช ้จ่ายในนามของเหยือ

มิจฉาชีพจะเก็บใบบันทึกราย (ATM Slip) ตามตู ้เอทีเอ็มทีมียอดคงเหลือค่อนข ้างมากไปใช ้ค ้นหาข ้อมูลสําคัญ ๆ ในการทําธุรกรรมทางการเงิน เช่น วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประชาชน
โดยใช ้วิธท
ี แตกต่
ี
างกันออกไป เช่น แอบอ ้างเป็ นข ้าราชการไปขอข ้อมูลทะเบียนราษฎรจากเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายปกครอง หรือค ้นหาเลขทีบัญชีให ้ครบ 10
หลักแล ้วนํ าไปทดลองโอนผ่านธนาคารออนไลน์เพือให ้ทราบชือเจ ้าของบัญชี
เมือได ้ข ้อมูลของเหยือแล ้ว มิจฉาชีพจะปลอมแปลงบัตรประจําตัวราชการปลอมโดยใช ้ชือของเหยือเป็ นเจ ้าของบัตรแต่ตดิ รูปภาพของมิจฉาชีพ

แล ้วนํ าบัตรดังกล่าวไปขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและทําบัตรเอทีเอ็มใหม่ของธนาคารเดียวกันแต่คนละสาขา พร ้อมทังขอเปิ ดใช ้บริการธนาคารออนไลน์กับทุกบัญชีเงินฝากของเหยือ
เพือโอนเงินทังหมดไปทีบัญชีเงินฝากทีเปิ ดใหม่ แล ้วใช ้บัตรเอทีเอ็มถอนเงินออกไป

01
03

มิจฉาชีพจะติดตังเครืองดังกล่าวไว ้ทีตู ้เอทีเอ็ม ดังนัน
มิจฉาชีพมักจะเลือกตู ้เอทีเอ็มในบริเวณทีมีคนไม่พลุกพ
ล่าน ง่ายต่อการติดตัง

02

มิจฉาชีพจะต ้องมีเอกสาร หรือข ้อมูลส่วนตัวของเหยือ
จึงจะสามารถสมัครบัตรในนามของเหยือได ้

04

มิจฉาชีพจะรูดบัตรของเหยือกับเครืองแฮนด์เฮลด์สกิมเม
อร์ ดังนัน มิจฉาชีพจะต ้องหลอกขอบัตรจากเหยือ

มิจฉาชีพจะต ้องมีใบบันทึกรายการ (Slip)
ซึงมีข ้อมูลบัญชีเงินฝากบางส่วนของเหยือไปหาข ้อมูลเพิ
มเติม

เป็ นรหัสผ่านทียากต่อการคาดเดา แต่เจ ้าของบัตรต ้องจําได ้
ไม่จดรหัสผ่านไว ้คูก่ ับบัตร หรือในทีทีผู ้อืนสามารถเข ้าถึงได ้
ไม่ใช ้รหัสผ่านทีสถาบันการเงินส่งมาให ้ และควรทําลายเอกสารแจ ้งรหัสผ่าน
เปลียนรหัสอย่างน ้อยทุก 3 เดือนหรือบ่อยกว่า
เก็บรั กษารหัสผ่านเป็ นความลับ และไม่ควรให ้ข ้อมูลส่วนตัวหรือข ้อมูลทางการเงินแก่ผู ้อืน

หลีกเลียงการใช ้ตู ้เอทีเอ็มในสถานทีเปลียว เพราะมีโอกาสทีมิจฉาชีพจะติดตังเครืองคัดลอกข ้อมูลไว ้ได ้โดยง่าย
ิ ดปกติ เช่น แป้ นครอบตัวเลข กล่องหรืออุปกรณ์ทติี ดไว ้ในระยะมองเห็นการกดรหัสหรือไม่
สังเกตช่องเสียบบัตร แป้ นกดตัวเลข หรือบริเวณตู ้เอทีเอ็ม ว่ามีสงผิ

หลีกเลียงร ้านค ้าทีมีความเสียงทีจะเกิดการทุจริต เช่น สถานบริการนามั
้ํ น สถานบันเทิง
ควรอยู่ในบริเวณทีมองเห็นการทํารายการ และให ้บัตรอยู่ในสายตาตลอดเวลา เพือป้ องกันพนักงานนํ าบัตรไปรูดกับเครืองสกิมเมอร์

ใช ้มือปิ ดบังไม่ให ้ผู ้อืนมองเห็นแป้ นกด ในขณะทีกําลังกดรหัสผ่าน
เก็บใบบันทึกรายการทุกครั ง เพือเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบยอดการใช ้จ่าย
ตรวจสอบรายการใช ้จ่ายหรือยอดเงินอย่างสม่ําเสมอ หากมีรายการผิดปกติ ให ้แจ ้งธนาคารหรือบริษัทผู ้ออกบัตรเพือตรวจสอบและดําเนินการแก ้ไข

1. เมือพบรายการถอนเงินหรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจ ้งอายัดบัตรทันที พร ้อมตรวจสอบยอดเงินใช ้จ่ายหรือยอดเงินคงเหลือกับเจ ้าหน ้าทีธนาคารหรือบริษัทผู ้ออกบัตร
2. แจ ้งความต่อเจ ้าหน ้าทีตํารวจ
3. ทําใจ...เพราะเงินทีถูกมิจฉาชีพขโมยไป โอกาสจะได ้คืนนันน ้อยมาก โดยเฉพาะในกรณีทมิี จฉาชีพได ้ข ้อมูลบัตรเพราะความประมาทของผู ้ถือบัตร ทังนี กรณีทเป็
ี นการ skimming
ทีตู ้เอทีเอ็มของธนาคารจริง ธนาคารจะชดใช ้เงินให ้แก่ลกู ค ้าทีได ้รั บความเสียหาย

คลีปมปริศนา CSI THAILAND: ไขคดี!แก๊งฉกเงินผ่านอินเทอร์เน็ ต ล ้วงข ้อมูลแบงก์จากสลิปเอทีเอ็ม

หากพบตูเ้ อทีเอ็มทีสงส ัยว่ามีเครืองสกิมเมอร์ตด
ิ ตงไว้
ั ควรทําอย่างไร
ไม่ใช ้ตู ้เอทีเอ็มนัน และติดต่อสถาบันการเงินเจ ้าของตู ้เอทีเอ็ม เช่น สาขาใกล ้เคียง หรือฝ่ ายบริการลูกค ้า (call center) เพือตรวจสอบ และขอปรึกษาวิธใี ช ้งานทีปลอดภัย

หากพบยอดถอนเงิน/โอนเงิน/ยอดการใช้จา่ ยผ่านบตั รทีผิดปกติ ควรทําอย่างไร
ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าของสถาบันการเงินนัน เพือสอบถามข ้อเท็จจริงเกียวกับยอดเงินทีผิดปกติ และหากพบว่าเป็ นรายการทีเจ ้าของบัตรไม่ได ้เป็ นผู ้กระทํา
ควรแจ ้งอายัดบัตรทันที

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

