
 
 

 
 

 

 

 

 
ขอ้มูลส ำคญัส ำหรบัลูกคำ้เกีย่วกบักำรสแกม (Scam) 

 

เรยีน ทา่นลกูคา้ 

 
ความไวว้างใจและความปลอดภัยเป็นเรือ่งทีเ่ราใหค้วามส าคญั 

 
ในบางกรณ ีเราเห็นลกูคา้ตกอยูภ่ายใตก้ารขม่ขู ่การบบีบงัคบั หรอืถกูชกัใย 

โดยบคุคลทีส่ามเพือ่ใหท้ าธรุกรรมทางการเงนิ บางครัง้ มจิฉาชพีพาลกูคา้ 

มาทีส่าขา หรอืใหค้ าสัง่การทางโทรศพัทเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารท าธรุกรรม 

ทางการเงนิอยา่งเสร็จสิน้สมบรูณ ์

 
สแกมเหลา่นีม้าในหลายรปูแบบและอาจมคีวามซบัซอ้นสงู ลกูคา้ควร 

ระมดัระวงัและตระหนัก และควรรายงานกจิกรรมใด ๆ ทีน่่าสงสยั 

 
สญัญำณเตอืนและสญัญำณอนัตรำย 
สแกมเมอร ์(Scammer) มกัจะพยายามสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึเรง่ดว่น  
พวกเขาท าเชน่นี ้โดยการกดดนัลกูคา้ดว้ยการก าหนดเวลาสัน้ ๆ เหตฉุุกเฉนิ 

ปลอม การขูเ่ขญ็วา่จะด าเนนิการทางกฎหมาย หรอืการปลอมตวัเป็นตวัแทน 

ของกองก าลงัต ารวจ ธนาคาร หรอืหนว่ยงานรัฐบาล 

 
ประเภทของสแกม 
สแกมโดยท ัว่ไป เก ีย่วขอ้งกบั 

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการเขา้ถงึระยะไกล (มายังคอมพวิเตอร ์ 
โทรศพัทม์อืถอื หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ของคณุ) 

• การลงทนุ 

• การออกเดทและโรแมนซ ์

• การเงนิหรอืรางวลัทีไ่มค่าดคดิ 

• การกศุลปลอม 

• การซือ้หรอืการขาย 

• งานและการจา้งงาน 

• การขม่ขูแ่ละการกรรโชก 

• ความพยายามอืน่ ๆ ทีก่ระท าเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูสว่นตวัของคณุ 

 
เราจะไมข่อรหสั PIN หรอืรหสัผา่น หรอืรหสั SMS ของ NetBank  
จากคณุทางโทรศพัทห์รอือเีมล หากคณุไดร้ับการตดิตอ่จากบคุคลทีอ่า้งวา่ 

มาจาก CommBank เพือ่ขอขอ้มลูเหลา่นี ้หรอืใครก็ตามทีค่ณุไมแ่นใ่จวา่ 
เป็นกลลวงหรอืไม ่โปรดอยา่ด าเนนิการตามและโทรหาเราเพือ่ยนืยนักอ่นที ่

จะท าการใด ๆ 

 
 
หำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ีไ่หน 
มแีหลง่ขอ้มลูออนไลนม์ากมายทีค่ณุสามารถศกึษาหาความรูแ้ละขอ้มลู 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัสแกมในปัจจบุนั รวมถงึ www.commbank.com.au/  

scams และ www.scamwatch.gov.au 

 
คณุยังสามารถคน้หาหวัขอ้เรือ่ง 'Safe & Savvy' บนเว็บไซต ์

CommBank เพือ่ดสู าเนาคูม่อืของเราทีอ่อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ 
ผูส้งูอายเุขา้ใจและหลกีเลีย่งการขม่เหงผูส้งูอายุ การสแกม และการหลอกลวง  

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูขา้งตน้ โปรดไปที ่

สาขาของ CommBank 

 
เรำพรอ้มใหค้วำมชว่ยเหลอื 
หากคณุพบวา่มธีรุกรรมทีค่ณุไมไ่ดอ้นญุาต หรอืพบเหน็พฤตกิรรม 

ผดิปกตใินบญัชขีองคณุ หรอืตอ้งการการยนืยันวา่เป็นการตดิตอ่จาก  

CommBank จรงิ คณุสามารถโทรหาเราไดต้ลอดเวลาทีห่มายเลข  

13 2221 (+61 2 9999 3283 หำกโทรจำกตำ่งประเทศ) หรอืไปที ่

สำขำใกลบ้ำ้นคณุ 

 
คณุยังสามารถโทรหาทมีชว่ยเหลอืเรือ่งสแกม (Scams Team)  
ของธนาคารไดท้ีห่มายเลข 1800 023 919 เลอืกตวัเลอืก 2 จากนัน้ เลอืก 
ตวัเลอืก 1 (วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 8.00 - 19.00 น. วนัเสารถ์งึวนัอาทติย ์ 
เวลา 8.00 - 16.00 น. ตามเวลาซดินยี)์ 

 
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืทางดา้นจติใจและอารมณ์ โปรดตดิตอ่ 

ฝ่ายบรกิารชว่ยเหลอืลกูคา้ของเราทีห่มายเลข 1300 360 793 และ 

ท าการนัดหมาย 
ฝ่ายบรกิารชว่ยเหลอืลกูคา้เป็นบรกิารใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทแ์บบ 

ใชเ้วลาสัน้ ๆ และเป็นความลบั ซึง่มใีหส้ าหรับลกูคา้ Commonwealth 

Bank และ Bankwest ทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยี 

 
ขอขอบคณุ  
 

จาก CommBank 

 
 
 
 

ส าหรับขอ้มลูสรปุประเภทของสแกมโดยทัว่ไป โปรดดหูนา้ที ่2 
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สแกมเกีย่วกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรเขำ้ถงึระยะไกล 

คณุอำจ 

 

 ไดร้ับโทรศพัทท์ีไ่มค่าดคดิจากบคุคลทีอ่า้งวา่มาจากสถาบนัการเงนิ  

บรษัิทโทรคมนาคม หรอืฝ่ายชว่ยเหลอืดา้น IT พวกเขาอาจมรีายละเอยีด 

ของคณุอยูแ่ลว้ 

 

 ถกูขอใหต้ดิตัง้โปรแกรมหรอือา่นรหสัเฉพาะบางอยา่ง เทคนคินีม้กัใช ้

เพือ่ใหก้ารเขา้ถงึระยะไกลซึง่สแกมเมอรส์ามารถมองเห็นและควบคมุ 

อปุกรณ์ของคณุได ้

 

 ไดร้ับการตดิตอ่เพือ่ชว่ยในการจับอาชญากร 

 

 
 

สแกมเกีย่วกบักำรลงทนุและกำรจำ้งงำน 
คณุอำจ 

 

 ไดร้ับขอ้เสนอผลติภัณฑก์ารลงทนุ เชน่ หุน้หรอืสกลุเงนิดจิทิลั ซึง่รับประกนั 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของคณุทีด่มีาก 
 

 ไดร้ับขอ้เสนอโอกาสในการท างานทีฟั่งดดูเีกนิจรงิ ซึง่อาจเกีย่วกบัการไดร้ับ 
เงนิจากธรุกจิหรอื "ลกูคา้" ของพวกเขา และการถา่ยโอนเงนิของกองทนุ 
เหลา่นัน้ 
 

 ถกูขอใหร้ับคนอืน่ใหเ้ขา้ท างานหรอืรว่มลงทนุ 

 

 

สแกมเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ ์
คณุอำจ 
 

 ถกูจับคใูหม้คีวามสมัพนัธก์บัคนทีค่ณุพบผา่นการหาคูท่างออนไลน ์

หรอืสือ่โซเชยีล ซึง่ตอนนีก้ าลงัขอเงนิอยา่งเรง่ดว่น 
 

 ถกูขอใหล้งทะเบยีนเพือ่การโอนเงนิระหวา่งประเทศ (IMT) และไดร้ับ 

ค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารสง่เงนิไปตา่งประเทศ รายละเอยีดของ IMT  

อาจไมต่รงกบัรายละเอยีดของผูร้ับตามเจตนา 

 

 

สแกมเกีย่วกบัเงนิทีไ่มค่ำดคดิ 
คณุอำจ 
 

 ไดร้ับจดหมาย อเีมล โทรศพัท ์หรอื pop-up บนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

เกีย่วกบัการถกูลอตเตอรี ่ไดร้ับมรดกหรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 

 ไดร้ับการแจง้วา่มสีทิธไิดร้ับเงนิแตค่ณุตอ้งจา่ยเงนิกอ้นหนึง่กอ่นจงึจะ 

ปลอ่ยเงนิใหไ้ด ้เชน่ จา่ยคา่ธรรมเนยีมทางกฎหมาย 

 

 

สแกมเกีย่วกบักำรขม่ขูแ่ละใหบ้ทลงโทษ 
คณุอำจ 

 

 ไดร้ับการตดิตอ่จากบคุคลทีอ่า้งวา่เป็นเจา้หนา้ทีต่รวจสอบการทจุรติธนาคาร  

ต ารวจ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืส านักงานสรรพากร 
 

 ไดร้ับแจง้วา่คณุมใีบเรยีกเก็บเงนิหรอืใบสัง่คา่ปรับทีย่งัไมไ่ดช้ าระหรอืภาษี 

ทีค่า้งช าระ 
 

 ถกูขม่ขูว่า่จะถกูลงโทษ เชน่ จ าคกุหรอืเนรเทศออกนอกประเทศ หากคณุ 

ไมช่ าระเงนิ 
 

 

 

สแกมเกีย่วกบัใบแจง้หนีเ้ท็จหรอือเีมลแอบอำ้งเพือ่หลอกลวง 
คณุอำจ 
 

 ไดร้ับหนังสอืแจง้หรอืใบแจง้หนีใ้หช้ าระเงนิกบัซพัพลายเออรซ์ ึง่เป็นทีรู่จั้ก 

แตใ่หผ้า่นบญัชใีหม ่
 

 ไดร้ับหนังสอืแจง้จากซพัพลายเออรข์องคณุวา่ พวกเขาไมไ่ดร้ับการ 

ช าระเงนิจากคณุเลย 

 

 
 

สแกมเกีย่วกบักำรซือ้หรอืกำรขำย 
คณุอำจ 
 

 ซือ้สนิคา้ทางออนไลนแ์ตไ่มไ่ดร้ับสนิคา้หลงัจากช าระเงนิ 
 

 ซือ้ลกูสนัุขหรอืสตัวเ์ลีย้งทางออนไลนแ์ตไ่มไ่ดร้ับสตัวเ์ลีย้งหลงัจาก 

ช าระเงนิ 

 

 

สแกมเกีย่วกบักำรกศุลปลอม 
คณุอำจ 
 

 ไดร้ับการตดิตอ่จากผูท้ีแ่อบอา้งวา่มาจากองคก์รการกศุลหรอืตอ้งการเงนิ 

เพือ่ชว่ยเหลอืเด็กทีก่ าลงัป่วย 
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