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ระทรวงการคลังดำ�เนินโครงการแจกโชคจาก
การใช้บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิต
และให้รา้ นค้าติดตัง้ อุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การชำ � ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National
e-Payment) โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
ครั้งที่ 2 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้
รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 6.75 ล้านบาท
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนเงินรางวัลจากสำ�นักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล
ดร.สมชั ย สั จ จพงษ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง
เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการใช้บัตรเดบิต
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึง่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลที่ 1 ประเภท
ผูใ้ ช้บตั รคือ คุณพลิษฐา สุนทรา และประเภทร้านค้าคือ
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดประสิทธิ์บริการ ซึ่งได้รับรางวัลรายละ
1,000,000 บาท
ในโอกาสเดียวกันนี้ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนางสาวสิริธิดา
พนมวัน ณ อยุธยา ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การสายนโยบายระบบ
การชำ � ระเงิ น และเทคโนโลยี ท างการเงิ น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลที่ 2 แก่ผโู้ ชคดี และมี
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แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

ครั้งที่ 2

ผูบ้ ริหารจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ร่วมถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับผูโ้ ชคดีจากโครงการ
แจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ครัง้ ที่ 2
p

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้า
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง และ นางสาวสิรธิ ดิ า พนมวัน ณ อยุธยา ผูช้ ว่ ย
ผูว้ า่ การ ธปท. พร้อมด้วยผูโ้ ชคดีทใ่ี ช้บตั รเดบิต รางวัลที่ 1 คุณพลิษฐา สุนทรา (ขวา)
และผูโ้ ชคดีรา้ นค้าทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัดประสิทธิบ์ ริการ (ซ้าย)

การมอบรางวัลอื่นๆ ผ่านการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของ
ผูโ้ ชคดี
โครงการแจกโชคจากการใช้ บั ต รเดบิ ต ได้ ส่ ง เสริ ม
ให้ตลาดบัตรเดบิตขยายตัวดีขน้ึ จากบัตรเดบิตในประเทศไทย
จำ�นวน 54.2 ล้านใบ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
มีการใช้จา่ ยผ่านบัตรเดบิตทีช่ �ำ ระผ่านเครือ่ งรับชำ�ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เฉลีย่ 5.5 ล้านรายการต่อเดือน หรือขยายตัว
30% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ กี ารใช้จา่ ย 4.3 ล้าน
รายการต่อเดือน และในระหว่างเดือนเมษายน - มิถนุ ายน
2560 มูลค่าการใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ่ี 10,000 ล้านบาท
ประกอบกับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ผู้ได้รับสิทธิให้
บริการวางอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คอื กลุม่
Consortium และกลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์
ได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐไปแล้ว
กว่า 90,000 ราย รวมทัง้ สิน้ 150,000 เครือ่ ง
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตจะมีการแจก
รางวัลต่อเนือ่ งอีก 10 ครัง้ โดยมีรางวัลด้านผูใ้ ช้บตั รเดบิต
1,001 รางวัลต่อเดือน และด้านร้านค้า 6-30 รางวัลต่อเดือน
โดยการใช้จา่ ย 1 ครัง้ หรือรับบัตร 1 ครัง้ เท่ากับ 1 สิทธิ์
และประกาศรางวั ล ทุ ก วั น ที่ 16 ของเดื อ นที่ เ ว็ บไซต์
www.epayment.go.th
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ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผูโ้ ชคดี รางวัลที่ 1 ประเภทผูใ้ ช้บตั รเดบิต
และประเภทร้านค้าทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC
p

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง และ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ ธปท. มอบ
รางวัลให้แก่ผโู้ ชคดี รางวัลที่ 2 ประเภทร้านค้าและประเภทผูใ้ ช้บตั ร
p
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