ฉบับที่ 140/2560

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลูกค้ าบัตรเดบิตรับเงินล้ าน โครงการแจกโชคจากการใช้ บัตรเดบิต ครั้งที่ 6
____________________________
กระทรวงการคลังมอบโชคเงินล้านในโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ครั้งที่ 6
แก่ผใู ้ ช้บตั รเดบิต และร้านค้าที่ติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 1,012 รางวัล มูลค่า 6.9 ล้าน
บาท โดยจากการดําเนินโครงการพบว่า การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการใช้บตั รเดบิตตอบ
โจทย์การใช้ชีวิตของผูค้ นได้มากขึ้น ทั้งในเรื่ องความสะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งยังสอดรับกับไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั โดยโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิ ตนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ าง
แรงจูงใจให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการลดการใช้เงินสดและหันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการชําระ
สิ นค้าและบริ การ อันจะเป็ นแรงผลักดันสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ การเป็ นสังคมไร้เงินสดใน
อนาคต
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า โครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต
ภายใต้โครงการ National e-Payment ดําเนินมาเป็ นครั้งที่ 6 และมีกระแสตอบรับที่ดีข้ ึนต่อเนื่อง โดยการ
ใช้บตั รเดบิตในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เฉลี่ย 6.2 ล้านรายการต่อเดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 11.7 พันล้านบาทต่อ
เดือน นับเป็ นการขยายตัวร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อีกทั้ง มีการวางเครื่ องรับชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ภายใต้โครงการนี้ แล้วใน 1.7 แสนร้านค้า เป็ นจํานวนกว่า 4.5 แสนเครื่ อง
การแจกโชคจากการใช้บ ตั รเดบิต ประจํา เดือ นพฤศจิก ายน 2560 ปลัด กระทรวงการคลัง เป็ น
ประธานและมอบรางวัลร้านค้าผูโ้ ชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท กับห้างหุ ้นส่ วนจํากัด วิเศษ
บ่อทอง ปิ โตรเลียม และนางสาวสิ ริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ สายนโยบายระบบการชําระ
เงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท แก่
ผูโ้ ชคดีจากการใช้บตั รเดบิตคือ คุณสุ ภาวดี สมงาม โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายอมร สุ วจิต
ตานนท์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิ กรไทย และนางธี รนุ ช ขุมทรัพย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ร่ วมแสดงความยินดีในงานอีกด้วย
การแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ครั้งที่ 6 มีรางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จํานวน 10
รางวัล รวม 300,000 บาท แก่ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ และรางวัลสําหรับผูใ้ ช้
บัตรเดบิตรางวัลที่ 2 – 7 มูลค่าตั้งแต่ 100,000 – 2,000 บาท จํานวน 1,000 รางวัล รวม 4.6 ล้านบาท รวม
เงินรางวัลทั้งหมด 6.9 ล้านบาท

-2นอกจากนี้ โครงการได้ ขยายสิ ทธิ์เป็ นครั้ งแรกไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐจํานวน 11.4 ล้ าน
คน ให้ สามารถลุ้นโชคได้ โดยการใช้ จ่ายผ่ านบัตร 1 ครั้ ง เท่ ากับ 1 สิ ทธิ์ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 (ข้ อมูล
การใช้ จ่ า ยเดือ นพฤศจิก ายน 2560) เป็ นต้ นไป สํ า หรับ ผู้ ที่ใ ช้ บัต รสวัสดิก ารแห่ ง รัฐ เพื่อ ซื ้อ สิ นค้ า หรื อ
วัตถุดิบการเกษตร (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในสวัสดิการเดินทางผ่ านบัตรสวัสดิการ) ทั้งนี้ โครงการแจกโชคจาก
การใช้บตั รเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐจะมีการแจกรางวัลอีก 6 ครั้ง จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561โดย
ธนาคารจะส่ งข้อมูลการชําระเงินนั้นมายังระบบกลางเพื่อลุน้ โชค และประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุก
เดือนผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
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