กระทรวงการคลั ง เดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ National e-Payment โครงการขยาย
การใช้บัตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกและก�ำกับดูแลผู้ให้บริการวาง
อุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Data Capture : EDC) และผู้มีสิทธิใ์ ห้บริการวาง
อุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ กลุม่ Consortium และกลุม่ กิจการการค้าร่วม
โครงการอีเพเม้นท์ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย
และกรมบัญชีกลาง สองหน่วยงานผูก้ ำ� กับดูแลการคัด
เลือกร่วมเป็นสักขีพยาน

ยุทธศาสตร์ National e-Payment
เดินหน้าต่อเนื่อง คลังลงนาม MOU ติดตั้งเครื่อง EDC

นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การคลัง กล่าวว่า “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment เป็ น งานที่ ก ระทรวงการคลั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นการช�ำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และ
มี ต ้ น ทุ น ต�่ ำ ถื อ เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการท�ำงานของทุกภาคส่วน ช่วยสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการย่อยภายใต้ National e-Payment มีความคืบหน้า
มาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับโครงการที่ 1 และ 2 ได้มอบหมายให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูด้ แู ลและผลักดัน ซึง่ บริการพร้อมเพย์
ของโครงการที่ 1 ได้เปิดให้บริการไปแล้วเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2560
หากจะกล่ า วว่ า พร้ อ มเพย์ เ ป็ น การช� ำ ระเงิ น แบบ Non-card

โครงการที่ 2 จะเป็นการช�ำระเงินแบบ Card Payment
โครงการขยายการใช้บัตรเริ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้
โดยมีการลงนามใน MOU เพื่อกระจายอุปกรณ์รับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ด�ำเนินการ ได้
มอบหมายให้มกี ารตัง้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกมาก�ำหนดแนวทาง
และพิจารณาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ให้กระบวนการมีความโปร่งใส
และสามารถพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งปลัด
กระทรวงการคลังได้มาเป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ดังกล่าว โดยสามารถด�ำเนินการคัดเลือกได้แล้วเสร็จตามทีค่ าดหวัง และ
กลุ่มผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มต้นวางเครื่อง EDC ทันที
โครงการที่ 2 ให้ความส�ำคัญกับ 2 สิ่งไปพร้อมกัน คือ
ร้านค้ามีเครื่องรับบัตรทั่วถึงด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง และประชาชน
ใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าหรือช�ำระเงินค่าบริการต่างๆ มากขึ้น
โดยมุ่งเน้นให้มีการกระจายเครื่อง EDC ไปทั่วประเทศ ไม่กระจุกตัว
อยู่ในเฉพาะเมืองใหญ่ ต่อไปร้านค้าเล็กๆ หรือหน่วยราชการที่รับ
เงินก็จะสามารถติดเครือ่ งรับบัตรเดบิตได้โดยมีคา่ ใช้จา่ ยทีถ่ กู ลงมาก
รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตเพื่อจับจ่ายซื้อของ
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยใช้ เพราะ
คิดว่าเป็นบัตร ATM เอาไว้กดเงินสดเพียงอย่างเดียว
ปัจจุบนั คนไทยมีบตั รเดบิตจ�ำนวน 54 ล้านใบ และมีเครือ่ ง
รับบัตร 400,000 กว่าเครื่อง แต่เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากร
ในประเทศแล้ว จ�ำนวนเครื่องรับบัตรของไทยยังถือว่าน้อยกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ประมาณ 4-5 เท่าตัว รวมทั้งปริมาณการใช้

บัตรเดบิตในการรูดซื้อสินค้าและบริการยังไม่มากนัก โครงการนี้จะ
เป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้บัตรเดบิต
ที่ ค นส่ ว นใหญ่ มี ค วามคุ ้ น เคยกั น อยู ่ แ ล้ ว มากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ประชาชนสะดวกมากขึ้น ร้านค้ามีช่องทางรับช�ำระเงินในการท�ำ
ธุรกิจด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ ลง และประเทศสามารถลดต้นทุนการใช้เงินสด
ลงได้มาก
นอกจากนี้ ในระยะต่อไปจะสามารถต่อยอดการใช้เครื่อง
รับบัตรกับบริการอื่นได้ เช่น โครงการตั๋วร่วม และบัตรสวัสดิการ
ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดีขึ้น
“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู้ให้
บริการทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้วางอุปกรณ์ ซึ่งพวกเรารู้
ดี ว ่ า มี ง านหนั ก รออยู ่ ข ้ า งหน้ า ที่ จ ะต้ อ งท� ำ ให้ ไ ด้ ต ามข้ อ ตกลง
คณะอนุกรรมการคัดเลือกที่ได้ช่วยให้กระบวนการด�ำเนินไปได้
อย่างเรียบร้อย และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก�ำกับดูแลและ
ผลักดันในหลายเรื่องที่ส�ำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการจะ
สามารถด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามแผนด้ ว ยดี และเป็ น การวาง
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส�ำคัญของ
ประเทศ ช่วยสนับสนุนให้เราก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว
หลังจากติดตั้งเครื่องรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
รัฐบาลจะกระตุ้นการใช้บัตรและช�ำระเงินในระบบอีเพย์เมนต์
โดยจัดแคมเปญแจกรางวัล ให้ผู้ใช้และร้านค้ามีสิทธิลุ้นโชคจาก

การช�ำระเงินผ่านเครื่องรับบัตรและตู้ ATM และจะแจกรางวัลเป็น
ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 (ส�ำหรับผู้ที่ใช้บริการ
ในเดือนพฤษภาคม) เป็นรางวัลมูลค่าเดือนละ 7 ล้านบาท รวมมูลค่า
รางวัลเป็นเงิน 84 ล้านบาท
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
โครงการขยายการใช้บัตรได้ก้าวมาถึงจุดส�ำคัญ คือ การคัดเลือก
ผูม้ สี ทิ ธิใ์ ห้บริการวางอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้มี
พิธลี งนามในบันทึกข้อตกลง และจะเป็นจุดเริม่ ต้นในการเริม่ กระจาย
อุปกรณ์รับช�ำระเงินไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
โครงการขยายการใช้บัตรถือเป็นภารกิจส�ำคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment เพือ่ วางโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ
การช�ำระเงินด้วยการใช้บัตร หรือ Card Payment โดยมีเป้าหมาย
ในการกระจายเครื่ อ ง EDC แก่ ร ้ า นค้ า และหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ทั่วประเทศ รวมประมาณ 560,000 ราย คณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จึงได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการคัดเลือกและก�ำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ
เป็นผู้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ด�ำเนินการ ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ประกอบด้วยผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้มกี ารออกประกาศ TOR ให้ผทู้ สี่ นใจ
ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเปิดกว้างให้ทั้ง Bank และ Non-Bank สามารถยื่น
ข้อเสนอเข้ามาได้ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาที่ส�ำคัญ 4 ประการ
คือ 1) การก�ำหนดค่าธรรมเนียม 2) แผนงานการวางอุปกรณ์
3) ประสบการณ์และความพร้อมในการด�ำเนินงาน และ 4) มาตรการ
ในการลดต้นทุนของร้านค้า/ หน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริม
การใช้บัตรเดบิต
คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 ราย
มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ
จึงมีมติคัดเลือกผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย คือ กลุ่ม 1. Consortium
ประกอบด้ ว ย ธนาคารกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�ำกัด
(มหาชน) และ 2.กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบ
ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย ได้ยื่นข้อเสนอส�ำคัญที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชนและร้านค้า เช่น ลดค่าธรรมเนียมการรับบัตร
เดบิตจาก 1.5 – 2.5% ของมูลค่าเงินที่ช�ำระ เป็นไม่เกิน 0.55%
และไม่เก็บค่าเช่าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ฯ โดยอาจเก็บค่ามัดจ�ำเพื่อ
ป้องกันอุปกรณ์เสียหาย ซึ่งร้านค้าจะได้คืนเมื่อยกเลิกการใช้บริการ
“นอกจากนี้ ภาครัฐก็ได้มมี าตรการช่วยเหลือร้านค้าทีต่ ดิ ตัง้
อุปกรณ์ โดยให้รา้ นค้าสามารถน�ำค่าใช้จา่ ยจากการรับบัตร (MDR)
ไปหักเป็นค่าใช้จา่ ยทางภาษีได้ 2 เท่า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ จะช่วยลดภาระของร้านค้าในการรับบัตร
ได้มาก ภายหลังพิธลี งนามตามข้อตกลงในวันนี้ ผูใ้ ห้บริการทัง้ 2 ราย
จะเริ่มทยอยวางอุปกรณ์ฯ ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส
1 ปี 2561” ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้าย

