ฉบับที่ 33/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้ บัตรสวัสดิการและร้ านธงฟ้ ารับโชคเงินล้ าน
จากการใช้ จ่ายผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนเงินสด
__________________________
นายพรชัย ฐีร ะเวช ที่ป รึ ก ษาด้า นเศรษฐกิจ การเงิน สํา นัก งานเศรษฐกิจ การคลัง เป็ น
ประธานมอบรางวัลแก่ผูโ้ ชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต ครั้ งที่ 9 โดยผูโ้ ชคดีที่ไ ด้รับ
รางวัลที่ 1 มูล ค่า 1 ล้า นบาท ด้า นผูใ้ ช้บ ตั รเดบิต คือ นางนี ลีห นองบัว ซึ่ ง เป็ นผูโ้ ชคดีจ ากการใช้บ ตั ร
สวัส ดิก ารแห่ ง รัฐ จากจัง หวัด ร้อ ยเอ็ด และด้า นร้า นค้า ที ่รับ ชํา ระเงิน ผ่า นเครื ่ อ งอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คือ
ร้า นบ้า นท่า คํา รวม ซึ่ ง เป็ นร้า นค้า ธงฟ้ าประชารัฐ ในจัง หวัด บึง กาฬ โดยผูโ้ ชคดีท้ งั สองเป็ นลูก ค้า ของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยในโอกาสนี้ มีนางสาวพิมลพรรณ ติยะประเสริ ฐกุล ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ร่ วมแสดงความยินดี
สําหรับการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิตประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นับเป็ นเดือนที่ 3
ที่เปิ ดโอกาสขยายสิ ทธิ์ ไปถึงผูใ้ ช้บตั รสวัสดิการแห่ งรัฐและร้านธงฟ้ าประชารัฐให้สามารถร่ วมลุน้ โชคได้
โดยการใช้จ่า ยผ่า นบัต ร 1 ครั้ ง เท่า กับ 1 สิ ท ธิ์ สํา หรับ ผูท้ ี่ใ ช้บ ตั รสวัสดิก ารแห่ ง รัฐ เพื่อ ซื้ อ สิ น ค้า หรื อ
วัตถุดิบการเกษตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในสวัสดิการเดินทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ) เพื่อเป็ นการขยาย
โอกาสการเข้า ถึง บริ ก ารทางการเงิน แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้ก บั ประชาชนผู ม้ ีร ายได้น อ้ ยและสร้า ง
ความคุ น้ เคยกับ การรับ สวัสดิก ารและใช้จ่า ยผ่า นบัต รทดแทนเงิน สด ซึ่ ง จะช่ว ยลดต้น ทุน การบริ ห าร
จัดการเงินสดและสนับสนุนการก้าวสู่ เศรษฐกิจยุคดิจิทลั
โครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ (National e-Payment) เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชนใช้บตั รเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐแทนเงินสด และส่ งเสริ มให้ร้านค้าติดตั้งเครื่ อง EDC ซึ่ ง
จะช่ว ยเพิ่ม ช่อ งทางรับ ชํา ระเงิน ด้ว ยบัต รเดบิต โดยตั้ง แต่ด าํ เนิ น โครงการพบว่า มีผ ลตอบรับ อย่า งดี
โดยปริ มาณธุ รกรรมบัตรเดบิตในปี 2560 ขยายตัวกว่าร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีมูลค่าธุรกรรม
เพิ่มขึ้นกว่า 17,000 ล้านบาท

-2โครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิตจะมีข้ ึนทั้งหมด 12 ครั้ง ไปจนถึงเดื อนพฤษภาคม
2561 (ข้อมูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561) รวมเงินรางวัล 84 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล จึ ง ขอเชิ ญชวนให้ป ระชาชนหัน มาใช้จ่ ายผ่า นบัต รเดบิ ต แทนเงิ น สด และร้ า นค้า
เร่ งติดตั้งเครื่ อง EDC เพื่อรับชําระเงินด้วยบัตรเดบิต ซึ่งจะได้ร่วมลุน้ โชคเงินล้านและรางวัลอื่นอีกกว่า 1,022
รางวัลต่อเดือน ในช่วง 3 ครั้งสุ ดท้ายของโครงการ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.epayment.go.th
เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู ้และส่ งเสริ มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทร 02 273 9020 ต่อ 3289 3229 และ 3315
_______________________________________
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