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ล าดับการน าเสนอ 
  

ปัญหาเกิดจาก
ระบบหรือคน ?   

ใครควร
รับผิดชอบ ?   

ป้องกันอย่างไร ? 



1. ปัญหาเกิดจากระบบหรือคน/ผู้ประกอบการ ? 

โทรคมนาคม: ยินยอม
ให้ใช้ส ำเนำบัตรปะชำ
ชนในกำรขอซิม 

ธนาคาร: กล้องวงจรปิด
ที่ตู้ ATM เสีย 

คน 
ธนาคาร: กำรเปลี่ยน 
password หละหลวม 

ธนาคาร: ระบบ 
authentication ใน
กำรโอนเงินมีควำมเสี่ยง 

ระบบ 



ระดับความปลอดภัยในปัจจุบัน 

Biometrics 

Security Password 

(OTP หรือ PIN2) 

Login Password 

ยังไม่ม ี



Multi-factor Authentication 

     3FA 

ความรู้ 
(Knowledge) 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

(Possession) 

สิ่งที่มาจากก าเนิด
(Inherence) 

• บัตร ATM 
• โทรศัพท์มือถือ 
• อุปกรณ์อื่นๆ 

(external 
device) 

• PIN, OTP 
• ค ำตอบค ำถำม

เฉพำะตัว 

• ลำยนิ้วมือ 
• เรตินำ 
• เสียง 



ระบบ Authentication ที่มีปัญหา 

เปลี่ยน SIM  

(1 FA) 

• บัตรประชาชน (ส าเนา) 

เปลี่ยน password 

(1 FA) 

• อุปกรณ์:บัตรประชาชน/
โทรศัพท์มือถือ 

• ความรู:้ ??? 

โอนเงิน (2 FA) 

• อุปกรณ์: โทรศัพท์มือถือ 

• ความรู:้ Password 



จุดดี – จุดด้อย ของ Mobile 2F Identification 

จุดดี 
 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

 สามารถรับรหัสที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง (OTP) 

 จ ากัดจ านวนครั้งในการใส่รหัสผิด 

 ใช้ง่าย 

จุดด้อย 
 ต้องพึ่งพาสัญญาณโทรศัพท์ 

 SMS อาจถูกโจรกรรมได้ 

 Smartphones ใช้ส าหรับรับ 
email (ซึ่งเปิดเสมอ) และ SMS ท า
ให้กุญแจ 2 ตัว เหลือตัวเดียว 



2. ใครรับผิดชอบ ? 

ธนาคาร โทรคมนาคม ผู้บริโภค 



กรอบความรับผิดในกรณีของ on-line banking 
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-   หำกธนำคำรมีระบบและกำรบริหำรจัดกำรที่ไดม้ำตรฐำนตำมที่ตกลงกัน ธนำคำร
ไม่ต้องรับผิดชอบ (contract based) 

- หำกธนำคำรมีระบบกำรป้องกันกำรทุจริตที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
อุตสำหกรรมไม่ต้องรับผิดชอบ  

- ธนำคำรเป็นผู้รับภำระในกำรพิสูจน์ว่ำตนได้ปฏบิัติตำมสัญญำ/มำตรฐำน
อุตสำหกรรม และ กำรเสียหำยเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ใช้บริกำร 

หำกผู้ใช้บริกำรแจ้งกำรถูกโจรกรรมเงินในบัญชี อุปกรณ์ หรือ รหัสภำยใน 2 วัน 
รับผิดชอบเพียง US $ 50 เท่ำนั้น (สหรำชอำณำจักรมีกฎที่คล้ำยคลึงกัน) 



สัญญาในการใช้บริการ K – Cyber Banking 

 The user must safeguard UserID, Password 
and Security Password.  Must notify in 
case stolen or lost. 

 Any transaction conducted using the 
UserID and Password shall be regarded as 
complete and valid.  User shall be liable 
for the transaction performed. 

 The user will receive relevant notifications 
from KBank after each money transferat 
registered e-mail address. 

 If any damage arises from equipment or 
tool(s) employed by the User, or due to 
mobile network system, KBank shall not 
be responsible for any loses to the User 
or the recipient. 
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3. ข้อเสนอแนะ 
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  มีกำรประเมินควำมเสี่ยงประจ ำปี 

มีมำตรฐำนกำรขั้นต่ ำในกำรตรวจสอบตัวตนส ำหรับธุรกรรมที่
มีควำมเสี่ยงสูง (กำรโอนเงิน) เช่น 2 devices 2 factors 

มีระบบกำรตรวจสอบธุรกรรมท่ีผิดปกติ (สถำนที่ วงเงิน เวลำ 
ควำมถี่ของธุรกรรม ฯลฯ ) 

มีระบบกำรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ (cookies, mobile IMIE, 
digital fingerprints ) 

มีกำรใช้ค ำถำมที่ซับซ้อนในกำรทดสอบกุญแจ “ควำมรู”้ 

Federal Financial Institutions 
Examination Council Regulation 
2011 



ความรับผิดชอบในกรณีฉ้อโกง 

มีหลักเกณฑ์เรื่องกำรรับ
ผิดท่ีเป็นมำตรฐำนกลำง 

มีกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย
สูงสุดที่ผู้บริโภคต้องรับ 

(บุคคลธรรมดำ) 

มีกำรก ำหนดภำระในกำร
พิสูจน์ 




