ฉบับที่ 71/2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

โครงการแจกโชคจากการใช้ บัตรเดบิต ครั้งที่ 1
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ ปรึ ก ษาด้า นเศรษฐกิ จการเงิ น สํานัก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เริ่ มดําเนิ นโครงการแจกโชคจากการใช้
บัตรเดบิต เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็ นบัตรเดบิตและส่ งเสริ มให้ร้านค้าติดตั้ง
อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็ นช่องทางให้ประชาชนชําระเงินด้วยบัตรเดบิตให้มากขึ้น ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ (National e-Payment)
และได้เริ่ มแจกโชคให้แก่ผใู ้ ช้บตั รเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ EDC โดยได้
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับรางวัลประจําเดือนมิถุนายน 2560 (ใช้ขอ้ มูลธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560) ผ่าน
ทางในเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยมีผมู ้ ีสิทธิได้รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวม 5.75 ล้านบาท
รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่ าวว่ า ในวันที่ 29 มิ ถุ นายน 2560 นายอภิ ศ ักดิ์ ตันติ วรวงศ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้เป็ นประธานแจกรางวัลผูใ้ ช้บตั รเดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจาก
การใช้บตั รเดบิ ต ครั้ งที่ 1 สําหรั บผูโ้ ชคดี ที่ใช้บตั รเดบิ ตและร้ านค้าที่ ติดตั้งเครื่ อง EDC โดยผูโ้ ชคดี ที่ใช้
บัตรเดบิตและได้รับรางวัลรายแรก ได้แก่ นางสาวอรนุ ช มานมูเลาะ และร้ านค้าที่ โชคดี ได้แก่ บริ ษทั เต็มใจ
เซอร์วิส จํากัด โดยผูไ้ ด้รับรางวัลที่ 1 ทั้งสองประเภทจะได้รับรางวัลเป็ นเงินรายละ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการ
มอบรางวัลให้แก่ผโู ้ ชคดี รางวัลที่ 2 แบ่งเป็ น ประเภทผูใ้ ช้บตั รเดบิต รางวัลละ 100,000 บาท จํานวน 10 รางวัล และ
ประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ รางวัลละ 30,000 บาท จํานวน 5 รางวัล
หลังจากขับเคลื่ อนโครงการขยายการใช้บ ัตรอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ โดยมี การร่ ว มลงนามบัน ทึ ก
ข้อตกลงระหว่างคณะอนุ กรรมการคัดเลือกและกํากับดูแลผูใ้ ห้บริ การวางอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
และผูม้ ีสิทธิ์ให้บริ การวางอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 รายได้แก่ กลุ่ม Consortium และกลุ่ม
กิจการการค้าร่ วมโครงการอีเพเม้นท์ ซึ่ งทั้งสองกลุ่มได้เริ่ มเดินหน้าติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
ตั้ง แต่ เ ดื อ นมี น าคมที่ ผ่า นมา ก็ ไ ด้รั บ การตอบรั บ การติ ด ตั้ง เครื่ อ งจากร้ า นค้า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นลํา ดับ นอกจากนี้
กระทรวงการคลังยังมีการกระตุน้ ให้ผูท้ ี่ถือบัตรเดบิ ตอยู่แล้ว มีการใช้บตั รเดบิตในการชําระเงิ นค่าสิ นค้าและ
บริ การผ่านเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงได้ริเริ่ มโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ซึ่งผูใ้ ช้
บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่ องของโครงการมีสิทธิ์ ลุน้ รางวัลทุกเดือน โดยจะประกาศรางวัลครั้งสุ ดท้ายใน
รอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ใช้ขอ้ มูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561) รวมเงินรางวัลทั้งสิ้ น 84 ล้านบาท

-2จากการเปิ ดตัว โครงการแจกโชคจากการใช้บ ัต รเดบิ ต รวมไปถึ ง การจัด โปรโมชั่น และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในวงกว้างผ่านสื่ อที่หลากหลายช่องทางของธนาคาร ได้ช่วยส่ งเสริ มการรับรู ้เกี่ยวกับ
โครงการแจกโชคและได้รับการตอบรับที่ดี ทําให้มีร้านค้าสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอุปกรณ์รับชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังพร้อมให้การสนับสนุนร้านค้าในการติดตั้งเครื่ อง EDC ให้
ทัว่ ถึงทัว่ ประเทศ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มความสะดวกและรองรับความต้องการของร้านค้าและประชาชนที่ตอ้ งการใช้
บัตรเดบิต ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินสดและลดต้นทุนในระบบการเงินของประเทศ
สําหรั บการจับรางวัลผูโ้ ชคดี ในโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิ ตนั้น ดําเนิ นการโดย
คณะกรรมการจับรางวัล ซึ่ งเป็ นการจับรางวัลโดยใช้ขอ้ มูลจากการใช้บตั รเดบิ ตชําระค่าสิ นค้าบริ การผ่าน
เครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งธนาคารจะนําข้อมูลการใช้จ่ายนั้น มาจัดทําเป็ นเลขรหัสรายการและส่ ง
เลขรหัสเหล่านี้ ไปยังระบบกลาง จากนั้นเมื่อถึงวันที่กาํ หนด คณะกรรมการจะทําการจับรางวัลผูโ้ ชคดีจากเลข
รหัสรายการโดยการสุ่ มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นคณะกรรมการจับรางวัลจะดําเนิ นการ
ส่ งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชื่ อ-นามสกุล ผูไ้ ด้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่ งใสและถูกต้องของการจับรางวัลในทุก ๆ ครั้ง ก่อนประกาศ
รางวัลในทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลุน้ รับรางวัลจะต้องเป็ นผูท้ ี่ใช้บตั รเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศ
ไทย เพื่อชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม
e-Commerce หรื อการทําธุรกรรมผ่านเครื่ อง ATM) โดยไม่มียอดชําระขั้นตํ่า สําหรับร้านค้าจะต้องเป็ นร้านค้าที่
มีรายได้ไม่เกิ น 500 ล้านบาทต่อปี และรั บบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์ รับชําระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ที่ติดตั้งอุปกรณ์
โดยผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ การใช้จ่าย 1 ครั้ง หรื อรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิ ทธิ์
สําหรับแผนการดําเนิ นงานต่อจากนี้ จะมีการจัดโรดโชว์ ในทุกภูมิภาค โดยความร่ วมมือจาก
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิ ก มุ่งเน้นให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิต และการติดตั้งอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ให้กบั ประชาชน
ร้านค้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต่อไป
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