คำถำม-คำตอบ กำรตัดเงินที่ผิดปกติผ่ำนบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
คำถำม
1. สำเหตุกรณีนี้เกิดจำกอะไร ใช่การ hack ระบบ หรือข้อมูลรั่วไหล
จากระบบธนาคารพาณิชย์ หรือไม่

2. ทำไมไม่มีกำรส่ง OTP ก่อนตัดเงินแม้จะจานวนน้อย ควรให้มีส่ง
OTP ทุกครั้ง

คำตอบ
 ธปท. และสมาคมธนาคารตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลธนาคาร
พาณิชย์
 ภัยไซเบอร์ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบที่มีวิธีการไม่ซับซ้อน เช่น หลอกถามผ่าน
ทางโทรศัพท์ SMS หรือ email ให้บอกข้อมูลส่วนตัว แล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่อ ไปจนถึง
การใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนเพื่อโจมตีระบบ เช่น การโจมตีในลักษณะระดมการส่งรายการจานวน
มากพร้อมกันจนระบบไม่สามารถให้บริการได้ ซึง่ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
 กรณีที่เกิดขึ้นในระยะหลัง โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 14–17 ตุลาคม สาเหตุสาคัญเกิดจาก
มิจฉาชีพใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มเลขบัตร มีทั้งบัตรเครดิตและเดบิต ซึ่งมิจฉาชีพอาจได้ข้อมูล
มาจากหลายแหล่ง แล้วนามาสร้างเลขบัตรใหม่เพิ่มเติมจานวนมาก จากนั้นนาไปสุ่มทดลองใช้งาน
กับร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศที่ไม่มีการป้องกันการพิสูจน์ตัวตน เช่น ใช้ One Time
Password (OTP) เมื่อพบเลขบัตรที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้ ก็ใช้เลขบัตรนั้นทาธุรกรรมที่วงเงิน
สูงขึ้นต่อไป
 โดยปกติ ธุรกรรม online ระบบจะกาหนดให้มีการยืนยันตัวตนการทาธุรกรรม เช่น ใส่ SMSOTP
 บางร้านค้าจะยกเว้นการให้ลูกค้าต้องกรอก OTP ในกรณีที่ซื้อสินค้าหรือบริการเป็นจานวนเงิน
น้อย ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งกรณีนี้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ร้านค้าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหาย โดยธนาคารจะเป็นผู้ประสานงานแทนลูกค้าหลังได้รับแจ้ง

3. เหตุใดระบบของธนำคำรจึงไม่สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติ
ดังกล่ำว เช่น ความถี่ในการถูกปฏิเสธธุรกรรมของมิจฉาชีพได้ ทาไม
ต้องรอจนเป็นข่าวแล้ว จึงค่อยมีการระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มี
รายการผิดปกติ

ธนาคารทุกแห่งมีระบบการตรวจจับและมีกระบวนการในการรับมือกับรายการที่ผิดปกติ โดยความ
เข้มข้นของระบบตรวจจับจะแตกต่างกันตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธนาคาร ทาให้
ธุรกรรมบางประเภท เช่น ธุรกรรมที่จานวนเงินต่าอาจไม่เข้าเงื่อนไขของการตรวจจับธุรกรรมที่
ผิดปกติทันที
ธปท. และสมาคมธนาคารได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติให้ครอบคลุมทั้ง
ธุรกรรมที่มีจานวนเงินต่าและที่มีความถี่สูงแล้ว หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้
บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็น
พิเศษ

4. เกิดขึ้นกับทุกธนำคำรหรือไม่ และเกิดกับบัญชีแบบไหนบ้าง

เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับทุกธนาคาร แต่รายการที่ผิดปกติมาจากทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
(รวมถึงบัตร ATM ที่ทาหน้าที่เป็นบัตรเดบิตได้ด้วย)

5. กลุ่มมิจฉาชีพเป็นใคร ธปท. และสมาคมฯ จะดาเนินการอย่างไรใน
เรื่องนี้

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุเชิงลึกอย่างเร่งด่วน
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการร่วมหาข้อเท็จจริงใน
เรื่องนีใ้ ห้ได้โดยเร็ว

6. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย มีแนวทางแก้ไขสาหรับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ และป้องกันเรื่องนี้ในอนาคตอย่างไร

ระยะเร่งด่วน (ดำเนินกำรทันที)
1. ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจานวน
เงินต่าและที่มีความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้ง
ลูกค้าในทุกช่องทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ
2. เพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทาธุรกรรมทุกรายการ ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS
3. ธนาคารยกระดับการตรวจสอบและคืนเงินให้กับลูกค้า หากตรวจพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบ
จากการทุจริตกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
a. กรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน 5 วันทาการ
b. กรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชาระเงินตามยอด
เรียกเก็บที่ผิดปกติ และไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ระยะต่อไป
4. ธปท. และสมาคมธนาคารไทยเร่งหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร เช่น Visa MasterCard
เพื่อกาหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น OTP กับบัตรเดบิตสาหรับร้านค้า
ออนไลน์
5. ให้ธนาคารเพิ่มการควบคุมความเสี่ยงในการทาธุรกรรมของลูกค้า เช่น กาหนดจานวนครั้ง
และจานวนเงินสูงสุดต่อวัน เป็นมาตรฐาน
6. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

7. นอกจากมาตรการของ ธปท. และธนาคารต่าง ๆ แล้ว ประชำชนจะ
ร่วมตรวจสอบ หรือป้องกันตัวเองได้อย่ำงไร ทั้งกับกำรสุ่มข้อมูล
บัตรและกำรสวมรอยในรูปแบบอื่น ๆ

8. กรณีที่ไม่มีบัตรเดบิต แต่ถูกเอาเงินออกจากบัญชีไป กรณีนี้
เกิดขึ้นจากอะไร

9. ทาไมความปลอดภัยของบัตรเครดิต ถึงต่างกับบัตรเดบิต

1. ระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตและบัตรเครดิตในการทาธุรกรรม โดยเฉพาะกับร้านค้า เช่น เกม
ออนไลน์ แพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
2. ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการใช้งานของบัตร หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร หรืออายัดบัตร
ได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของบางธนาคาร นอกเหนือจากการติดต่อกับธนาคาร
3. หมั่นตรวจสอบรายการธุรกรรมของตนเองอย่างสม่าเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติรีบโทรแจ้งเลข
ตามเบอร์ติดต่อหลังบัตร
4. ระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น การเก็บข้อมูลสาคัญ เช่น รหัสผ่าน เป็นสิ่งที่ต้องให้
ความสาคัญ และหมั่นตรวจสอบการทาธุรกรรมของตนเองอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ยังไม่พบกรณีไม่มีบัตร และถูกเอาเงินไป
ขอให้ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบแจ้งเหตุการณ์กับธนาคารเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในเชิงลึก และ
ลูกค้าอาจตรวจสอบเบื้องต้นว่าบัตร ATM ของตนเป็นบัตรเดบิตด้วยหรือไม่ โดยสามารถสังเกตจาก
การมีสัญลักษณ์ของ Visa หรือ MasterCard หรือคาว่า DEBIT อยู่ หากเป็นบัตรเดบิต ก็อาจเกิดจาก
การสุ่มข้อมูลบัตรเดบิตและนาไปสวมรอยทาธุรกรรมได้
ระบบความปลอดภัยจะมีลักษณะเดียวกัน โดยมีมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ และการตรวจจับ
ธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยสาหรับบัตรเดบิต การทารายการจะตัดเงินทันทีจากบัญชีที่ผูกไว้ หากพบว่าเป็น
รายการทุจริต ธนาคารจะตรวจสอบที่มาที่ไปและดาเนินการคืนเงิน ส่วนบัตรเครดิต การทาธุรกรรม
จะแสดงมาในรายการเรียกเก็บเงิน ซึง่ หากลูกค้าแจ้งปฏิเสธรายการ ธนาคารจะตั้งเป็นรายการพัก
แล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงและสามารถยกเลิกรายการเรียกเก็บได้

10. ยังต้องแจ้งความหรือไม่ เนื่องจากบางธนาคารยังให้ลูกค้าแจ้ง
ความ

ในกรณีที่ลูกค้าถูกตัดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ตนไม่ได้ทารายการ เมื่อลูกค้ายืนยันข้อเท็จจริงกับ
ธนาคารแล้ว ธนาคารจะทาการคืนเงินให้ โดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความแต่อย่างใด

11. ธนาคารได้ดาเนินการป้องกันอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนไปได้แล้วบ้าง

มาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว คือ
1) เพิ่มระดับการตรวจจับและสกัดกั้นธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจานวนเงินต่าแต่มี
ความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง
รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ
2) เพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทาธุรกรรมทุกรายการ ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS
3) เร่งการคืนเงินลูกค้าที่ได้รับความเสียหายตามที่ได้ประกาศไว้
12. การใช้ OTP ขึ้นอยู่กับร้านค้า มีเหตุผลอะไรที่ร้านค้าถึงไม่ช่วย ร้านค้าอาจต้องการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อให้ใช้จ่ายออนไลน์ได้ง่ายและเร็วขึ้น ทั้งนี้
ด้านความปลอดภัยของประชาชน หรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ร้านค้า
ธปท. และสมาคมธนาคารอยู่ระหว่างหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างประเทศ เช่น Visa
ต้องจ่ายเพื่อใช้ OTP ถ้าเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ธนาคารสามารถช่วย Mastercard เพื่อกาหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น OTP กับบัตรเดบิตสาหรับร้านค้า
อะไรได้บ้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ออนไลน์
13. ธนาคารเอาเงินส่วนไหนมาคืน เพื่อรับผิดชอบ (รายการถูกหัก
หากเป็นรายการทุจริตจริง ธนาคารจะสารองเงินคืนให้ลูกค้าก่อน ระหว่างรอดาเนินการเรียกร้อง
เงินที่ซื้อ – ออนไลน์)
ค่าเสียหายจากร้านค้าในภายหลัง
14. มีวิธีการป้องกันให้ลูกค้า หรือแจ้งเตือนก่อนหักบัญชีได้หรือไม่

มีมาตรการเพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทาธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่รายการแรก ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS รวมทั้งในส่วนของลูกค้า สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน
ของบัตรหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร หรืออายัดบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของบาง
ธนาคารได้อีกทางหนึ่งด้วย

15. กำรคืนเงินเป็นกรณีไหนบ้ำง และคืนอย่ำงไร

16. ทำไมยังมีคนบอกว่ำยังไม่ได้รับเงินคืน

การคืนเงิน เป็นกรณีบัตรที่มีการใช้งานผิดปกติ โดยการสุ่มข้อมูลบัตรและนาไปสวมรอยทาธุรกรรม
ผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่มีระบบให้ทาการยืนยันก่อนทารายการ เช่น การใช้ One Time
Password (OTP) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 1 – 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา จานวนรวม 10,700 ใบ
ประกอบด้วย
- บัตรเดบิตจานวน 4,800 ใบ จานวนเงิน 30 ล้านบาท ธนาคารได้ดาเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของ
ลูกค้าหมดแล้ว
- บัตรเครดิต 5,900 ใบ จานวน 100 ล้านบาท ได้ดาเนินการตั้งพักยอด และจะดาเนินการยกเลิก
รายการ โดยลูกค้าไม่ต้องชาระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติและไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ส่วนการคืนหลังวันที่ 17 กรณีที่มีธุรกรรมผิดปกติทารายการผ่านบัตรเดบิตออนไลน์โดยร้านค้าที่ไม่มี
การยืนยันการทารายการ เช่น การใช้ OTP เมื่อธนาคารตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การทารายการ ธนาคารจะพิจารณาทาการคืนเงินภายใน 5 วันทาการเช่นเดียวกัน ส่วนกรณีธุรกรรม
ผิดปกติรูปแบบอื่น ๆ ธนาคารจะเร่งประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเดบิต (Card Scheme) และ
ร้านค้าปลายทางโดยเร็ว
หากเป็นธุรกรรมผิดปกติที่มีลักษณะที่เข้าข่ายกรณีสุ่มข้อมูลบัตรและนาไปสวมรอยทาธุรกรรมผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ที่ไม่มีการใช้ OTP ในช่วงวันที่ 1-17 ตค ลูกค้าบัตรเดบิตต้องได้รับเงินคืน
เข้าบัญชีแล้วก่อนวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา หากยังไม่ได้รับเงินคืน อาจเป็นกรณีที่เกิดภายหลัง 17
ต.ค. ซึ่งธนาคารจะดาเนินการคืนเงินภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ตรวจสอบพบ

17. ทีด่ ำเนินกำรไป เลือกเฉพำะที่เกิดเรื่องช่วงเป็นข่ำวใช่หรือไม่
แล้วที่เหลือจะทำอย่ำงไร ที่แจ้งว่ำ 5 วัน จะเป็นมำตรฐำน
ตลอดไปไหม
18. ทำไมยังเกิดเคสใหม่ๆ ทั้งที่ ธปท และสมำคมธนำคำรไทย
ออกมำชี้แจงว่ำได้แก้ปัญหำและยกระดับกำรป้องกัน

เนื่องจากเป็นกรณีธุรกรรมที่ผิดปกติจานวนมาก จึงมีมาตรการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อ
ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากการทุจริตมีหลายรูปแบบ มีความซับซ้อนแตกต่างกัน ธปท. และสมาคม
ธนาคารไทยจะมีการปรับปรุงการดาเนินการให้เรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นมาตรฐานทั้ง
ระบบ โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
การทาธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี การทุจริต
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ที่ผ่านมามีจานวนไม่มาก จากข้อมูลล่าสุด อัตราการทาธุรกรรมทุจริตผ่านบัตร
ชาระเงิน (เดบิต/เครดิต) ของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค และหากมีการทุจริตที่ลูกค้า
ไม่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะร่วมมือกับ ธปท. และผู้ให้บริการเครือข่าย
บัตรในการยกระดับการป้องกัน ในเรื่องการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และดูแลรับผิดชอบความ
เสียหายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม ประชาชนผู้ใช้บริการควรเฝ้าระวังและ
หมั่นตรวจสอบธุรกรรมของตนเองหรือทาการปรับวงเงินที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารด้วย

