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วันที่ 13 มีนาคม 2560

คลังเดินหน้ าขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่ อเนื่อง
จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
____________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก งานเศรษฐกิ จการคลัง รั ก ษาการในตํา แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้าน
เศรษฐกิจการเงิน อนุกรรมการและเลขานุการร่ วมในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่ งเสริ มการใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 กระทรวงการคลังได้จดั
พิธี ลงนามบันทึ กข้อ ตกลงการให้บ ริ การวางอุ ปกรณ์รับ ชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใต้แ ผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ภาค
ธุรกิจมีช่องทางการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยต้นทุนที่ต่าํ ส่งเสริ มการกระจายเครื่ องรับบัตรหรื อจุดรับชําระเงินทาง
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของประชาชน โดยมี เ ป้ าหมายในการกระจายอุ ป กรณ์ รั บ ชํา ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่ อง EDC) แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ รวมประมาณ 560,000 ราย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็ นสักขีพยานในการลงนาม ระหว่างคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกํากับดูแลผูใ้ ห้บริ การวางอุปกรณ์รับ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผูม้ ีสิทธิ์ ให้บริ การวางอุปกรณ์รับชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (เครื่ อง EDC) จํานวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มกิจการค้าร่ วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุ ง เทพ จํากัด
(มหาชน) และธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี นางสาวสุ ทธิ รัตน์ รัตนโชติ อธิ บ ดีกรมบัญ ชีกลาง เป็ นพยาน
ภาครัฐ นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์ และนายยศ กิมสวัสดิ์ เป็ นพยานภาคเอกชน
รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในปั จจุบนั รัฐบาลได้จดั ทําและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National ePayment ซึ่ งมีความคืบหน้ามาเป็ นลําดับ โดยระบบการชําระเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยอํานวยความสะดวกกับภาคธุ รกิจ
ภาคประชาชน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ในส่ วนของโครงการที่ 2 คือ โครงการขยายการใช้บตั ร ได้กา้ ว
มาถึงจุดสําคัญ โดยภายหลังพิธีลงนามวันนี้ ผูใ้ ห้บริ การจะเริ่ มทยอยวางอุปกรณ์ฯ ทันที โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในไตร
มาส 1 ปี 2561 ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การทั้ง 2 ราย จะดําเนินการที่จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและร้านค้า โดยจะเห็นได้จาก การ
ปรับลดค่าธรรมเนี ยมการรับบัตรเดบิตที่ปกติจะเก็บในอัตรา 1.5 – 2.5 % ของมูลค่าเงินที่ชาํ ระ เป็ นเพียงไม่เกิน 0.55%
เท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นการช่วยลดต้นทุนทางธุ รกิจให้กบั ร้านค้าและจูงใจให้ร้านค้าเลือกรับบัตรอิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น และจะ
ไม่มีการเก็บค่าเช่าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ฯ โดยอาจเก็บค่ามัดจําเพื่อป้ องกันอุปกรณ์เสี ยหาย โดยร้านค้าจะได้คืนเมื่อยกเลิก
การใช้บริ การ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้มีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ โดยให้ร้านค้า

-2สามารถนําค่าใช้จ่ายจากการรับบัตร (MDR) ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ ง
มาตรการดังกล่าวนี้ จะช่วยร้านค้าให้ติดตั้งเครื่ อง EDC ได้มากขึ้น อีกทั้งกระทรวงการคลังยังจะมีมาตรการจูงใจผ่านการ
ชิง โชคการใช้บ ตั รเดบิต ให้ป ระชาชนและร้า นค้า เพื่อ กระตุ น้ การใช้บ ตั รและชําระเงิน ในระบบอีเพย์เมนต์ โดยจะจัด
แคมเปญแจกรางวัล ให้ผใู ้ ช้และร้านค้าได้มีสิทธิ ลุน้ โชคจากการชําระเงินผ่านเครื่ องรับบัตรและตู้ ATM เป็ นระยะเวลา 1
ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 (สําหรับผูท้ ี่ใช้บริ การในเดือนพฤษภาคม 2560) ซึ่งรางวัลจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 84 ล้านบาท
____________________________________
เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู ้และส่งเสริ มการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3236

