
ยุทธศาสตร์ National e-Payment 
เดินหน้าต่อเนื่อง คลังลงนาม MOU ติดตั้งเครื่อง EDC

	 กระทรวงการคลั ง เดินหน ้ า ขับเค ล่ือน
ยุทธศาสตร์	National	e-Payment	โครงการขยาย
การใช้บัตร	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกและก�ากับดูแลผู้ให้บริการวาง
อุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	
Data	Capture	 :	EDC)	และผู้มีสิทธิใ์ห้บริการวาง
อปุกรณ์รบัช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์	จ�านวน	2	ราย
ได้แก่	กลุม่	Consortium	และกลุ่มกจิการการค้าร่วม
โครงการอีเพเม้นท์	 โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย	
และกรมบญัชกีลาง	สองหน่วยงานผู้ก�ากบัดแูลการคดั
เลือกร่วมเป็นสักขีพยาน

 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง กล่าวว่า “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National  
e-Payment เป็นงานที่กระทรวงการคลังให้ความส�าคัญเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากเป็นการช�าระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และ 
มีต ้นทุนต�่า ถือเป ็นกลไกส�าคัญที่จะช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการท�างานของทุกภาคส่วน ช่วยสนับสนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกจิและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
 โครงการย่อยภายใต้ National e-Payment มคีวามคบืหน้า
มาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับโครงการที่ 1 และ 2 ได้มอบหมายให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูด้แูลและผลกัดนั ซึง่บรกิารพร้อมเพย์
ของโครงการที ่1 ได้เปิดให้บรกิารไปแล้วเมือ่วนัที ่27 มกราคม 2560 
หากจะกล่าวว่าพร้อมเพย์เป็นการช�าระเงินแบบ Non-card  

โครงการที่ 2 จะเป็นการช�าระเงินแบบ Card Payment
 โครงการขยายการใช้บัตรเร่ิมอย่างเป็นทางการในวันน้ี   
โดยมีการลงนามใน MOU เพื่อกระจายอุปกรณ์รับช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในข้ันตอนของการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ด�าเนินการ  ได้
มอบหมายให้มกีารตัง้คณะอนกุรรมการคดัเลอืกมาก�าหนดแนวทาง
และพจิารณาผูท้ีม่คีวามเหมาะสม เพ่ือให้กระบวนการมคีวามโปร่งใส
และสามารถพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงปลัด
กระทรวงการคลังได้มาเป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
ดังกล่าว โดยสามารถด�าเนินการคดัเลือกได้แล้วเสร็จตามทีค่าดหวงั และ
กลุ่มผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มต้นวางเครื่อง EDC ทันที
 โครงการที่ 2 ให้ความส�าคัญกับ 2 สิ่งไปพร้อมกัน คือ  
ร้านค้ามีเคร่ืองรับบัตรทั่วถึงด้วยต้นทุนที่ต�่าลง และประชาชน 
ใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าหรือช�าระเงินค่าบริการต่างๆ มากขึ้น  
โดยมุ่งเน้นให้มีการกระจายเครื่อง EDC ไปทั่วประเทศ ไม่กระจุกตัว
อยู่ในเฉพาะเมืองใหญ่ ต่อไปร้านค้าเล็กๆ หรือหน่วยราชการที่รับ
เงนิกจ็ะสามารถตดิเครือ่งรบับตัรเดบติได้โดยมค่ีาใช้จ่ายทีถ่กูลงมาก  
รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตเพื่อจับจ่ายซื้อของ
ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยใช้ เพราะ 
คิดว่าเป็นบัตร ATM เอาไว้กดเงินสดเพียงอย่างเดียว
 ปัจจบุนั คนไทยมบีตัรเดบติจ�านวน 54 ล้านใบ และมเีครือ่ง
รับบัตร 400,000 กว่าเครื่อง แต่เม่ือเทียบกับจ�านวนประชากร 
ในประเทศแล้ว จ�านวนเครื่องรับบัตรของไทยยังถือว่าน้อยกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ประมาณ 4-5 เท่าตัว รวมทั้งปริมาณการใช้

บัตรเดบิตในการรูดซื้อสินค้าและบริการยังไม่มากนัก โครงการนี้จะ
เป็นแรงผลักดันส�าคัญในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้บัตรเดบิต  
ที่คนส่วนใหญ่มีความคุ ้นเคยกันอยู ่แล้วมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนสะดวกมากข้ึน ร้านค้ามีช่องทางรับช�าระเงินในการท�า
ธรุกจิด้วยต้นทนุทีต่�า่ลง และประเทศสามารถลดต้นทนุการใช้เงนิสด
ลงได้มาก
 นอกจากนี้ ในระยะต่อไปจะสามารถต่อยอดการใช้เครื่อง 
รับบัตรกับบริการอื่นได้ เช่น โครงการตั๋วร่วม และบัตรสวัสดิการ 
ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ให้ดีขึ้น
 “สุดท้ายน้ีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท้ังผู้ให้
บริการทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้วางอุปกรณ์ ซึ่งพวกเรารู้
ดีว ่ามีงานหนักรออยู ่ข ้างหน้าท่ีจะต้องท�าให้ได้ตามข้อตกลง  
คณะอนุกรรมการคัดเลือกท่ีได้ช่วยให้กระบวนการด�าเนินไปได้ 
อย่างเรียบร้อย  และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก�ากับดูแลและ 
ผลักดันในหลายเรื่องที่ส�าคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการจะ
สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จตามแผนด้วยดี และเป็นการวาง
โครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส�าคัญของ
ประเทศ ช่วยสนับสนุนให้เราก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็น 
รูปธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว
 หลังจากติดตั้งเครื่องรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
รัฐบาลจะกระตุ ้นการใช้บัตรและช�าระเงินในระบบอีเพย์เมนต์  
โดยจัดแคมเปญแจกรางวัล ให้ผู้ใช้และร้านค้ามีสิทธิลุ้นโชคจาก 

การช�าระเงินผ่านเครื่องรับบัตรและตู้ ATM  และจะแจกรางวัลเป็น
ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 (ส�าหรับผู้ที่ใช้บริการ 
ในเดอืนพฤษภาคม) เป็นรางวลัมลูค่าเดอืนละ 7 ล้านบาท รวมมลูค่า
รางวัลเป็นเงิน 84 ล้านบาท
 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 
โครงการขยายการใช้บัตรได้ก้าวมาถึงจุดส�าคัญ คือ การคัดเลือก 
ผูม้สีทิธิใ์ห้บรกิารวางอปุกรณ์รับช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ได้มี
พธิลีงนามในบนัทกึข้อตกลง และจะเป็นจดุเริม่ต้นในการเร่ิมกระจาย
อุปกรณ์รับช�าระเงินไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 โครงการขยายการใช้บัตรถือเป็นภารกิจส�าคัญภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ National e-Payment เพือ่วางโครงสร้างพืน้ฐานรองรบั
การช�าระเงินด้วยการใช้บัตร หรือ Card Payment โดยมีเป้าหมาย
ในการกระจายเครื่อง EDC แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศ รวมประมาณ 560,000 ราย คณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จึงได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการคัดเลือกและก�ากับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ 
เป็นผู้คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิด�าเนินการ ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
ประกอบด้วยผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้มกีารออกประกาศ TOR ให้ผูท้ีส่นใจ
ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเปิดกว้างให้ทั้ง Bank และ Non-Bank สามารถยื่น
ข้อเสนอเข้ามาได้ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาที่ส�าคัญ 4 ประการ 
คือ 1) การก�าหนดค่าธรรมเนียม  2) แผนงานการวางอุปกรณ์  
3) ประสบการณ์และความพร้อมในการด�าเนนิงาน และ 4) มาตรการ
ในการลดต้นทุนของร้านค้า/ หน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริม 
การใช้บัตรเดบิต
 คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าท้ัง 2 ราย  
มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  
จึงมีมติคัดเลือกผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย คือ กลุ่ม 1. Consortium 
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) และ 2.กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบ
ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) และธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั 
(มหาชน)  ผู้ให้บริการท้ัง 2 ราย ได้ยื่นข้อเสนอส�าคัญท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและร้านค้า เช่น ลดค่าธรรมเนยีมการรบับตัร
เดบิตจาก 1.5 – 2.5% ของมูลค่าเงินที่ช�าระ เป็นไม่เกิน 0.55% 
และไม่เก็บค่าเช่าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ฯ โดยอาจเก็บค่ามัดจ�าเพื่อ
ป้องกันอุปกรณ์เสียหาย ซึ่งร้านค้าจะได้คืนเมื่อยกเลิกการใช้บริการ
 “นอกจากนี ้ภาครฐัก็ได้มมีาตรการช่วยเหลอืร้านค้าทีต่ดิตัง้
อปุกรณ์  โดยให้ร้านค้าสามารถน�าค่าใช้จ่ายจากการรบับตัร  (MDR) 
ไปหกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 2 เท่า จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ จะช่วยลดภาระของร้านค้าในการรับบัตร 
ได้มาก ภายหลงัพธิลีงนามตามข้อตกลงในวนันี ้ผูใ้ห้บรกิารทัง้ 2 ราย 
จะเริ่มทยอยวางอุปกรณ์ฯ ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 
1 ปี 2561” ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้าย


