คำถำม - คำตอบที่พบบ่อยโครงกำรขยำยกำรใช้บัตร
คำถำม
คำตอบ
กำรคัดเลือก และกำรวำงเครื่อง EDC
1. เป้ำหมำยของโครงกำร
กระจำยเครื่อง EDC ไปทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำยกำรวำงเครื่อง EDC ให้แก่ร้ำนค้ำ /
ขยำยกำรใช้บัตรคืออะไร
หน่วยงำนภำครัฐ 560,000 รำย ภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
บัตรเดบิตแทนเงินสด และร้านค้าที่รับบัตรมีภาระค่าใช้จ่ายลดลง
2. มีผู้ให้บริกำรสนใจยื่น
จากการประกาศคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอร่วมกำรคัดเลือก
มีผู้ให้บริการ 2 กลุ่ม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มธนาคาร ร่วมยื่นข้อเสนอ
จำนวนมำกน้อยเพียงใด และ และทั้ง 2 กลุ่มได้รับการคัดเลือก โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ใครได้รับกำรคัดเลือก
1. กลุม่ Consortium ซึ่งประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ธนชาต
2. กลุ่มกิจกำรค้ำร่วมโครงกำรอีเพเม้นท์ ซึ่งประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ และ ธ.กสิกรไทย
3. เหตุใดจึงมีผู้ให้บริกำร 2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกได้กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ
รำย
ไม่เกิน 2 ราย เนื่องจากการกระจายอุปกรณ์รับชาระเงินไปทั่วประเทศ จาเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง หลักเกณฑ์การคัดเลือกจึงเปิดให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถรวมกลุ่มกันได้ โดยการ
กาหนดไม่เกิน 2 รายจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ เพื่อให้มีการติดตัง้
อุปกรณ์รับชาระเงินได้เร็วขึ้น
4. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
คณะอนุกรรมการคัดเลือกและกากับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ใน
ที่สำคัญ
กำรคัดเลือกซึ่งเน้นกำรลดต้นทุนของประชำชนและภำครัฐ และควำมเป็นไปได้ในกำร
กระจำยอุปกรณ์ฯ ไปทั่วประเทศเป็นสาคัญ โดยแบ่งเป็น 4 ข้อ ได้แก่
1. อัตรำค่ำธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2. แผนกำรวำงอุปกรณ์ฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลา
3. ประสบกำรณ์ และความพร้อมด้านเงินทุน บุคลากรและเทคโนโลยี
4. แนวทำงในกำรลดต้นทุนของร้ำนค้ำ / หน่วยงำนภำครัฐ และการส่งเสริมการใช้บัตร
เดบิตแทนเงินสด
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
เดือนเมษายน 2560 วางอุปกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 25% ของเป้าหมาย 560,000 ราย
เดือนกรกฎาคม 2560 วางอุปกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 50%
เดือนกันยำยน 2560 วำงอุปกรณ์ฯ แก่หน่วยงำนภำครัฐครบถ้วน (19,000 รำย)
เดือนพฤศจิกายน 2560 วางอุปกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 75%
เดือนมีนำคม 2561 วำงอุปกรณ์ฯ ครบถ้วนทั้ง 560,000 รำย
6. ทำไมภำครัฐจึงส่งเสริม
กำรใช้บัตรเดบิตในกำรรูดซื้อสินค้ำหรือชำระค่ำบริกำรแทนกำรใช้เงินสด เป็นวิธีที่
กำรวำงเครื่อง EDC และกำร ประชำชนทั่วไปคุ้นเคย เข้ำถึงได้ง่ำย ใช้งำนได้สะดวก ช่วยควบคุมรำยจ่ำยได้ดีกว่ำ
ใช้บัตรเดบิต
บัตรเครดิต และไม่เป็นกำรส่งเสริมกำรก่อหนี้ครัวเรือน รวมทั้งปัจจุบันมีบัตรเดบิตใน
ประเทศมากกว่า 50 ล้านใบ การส่งเสริมการใช้งานและการกระจายเครื่องรับบัตรให้ทั่วถึง
จึงเป็นประโยชน์โดยตรงกับทั้งประชาชนและระบบการเงินที่ต้องการลดต้นทุนการใช้เงินสด
7. เครื่อง EDC ตำมโครงกำร เครื่อง EDC ตำมโครงกำรขยำยกำรใช้บัตร สำมำรถให้บริกำรได้เทียบเท่ำเครื่อง EDC
แตกต่ำงจำกเครื่อง EDC
ในปัจจุบัน และในอนาคตจะสามารถปรับปรุงให้รองรับการอ่านบัตรประชาชน และบัตร
แบบเดิมหรือไม่
e-Money ตามมาตรฐานตั๋วร่วมได้ตามจุดที่เหมาะสม เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการที่
ภาครัฐจะออกให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
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คำถำม
ประชำชนผู้ใช้บัตร
8. ผู้ใช้บัตรได้ประโยชน์
อย่ำงไร และมีค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ

ประโยชน์ของผู้ใช้บัตร
- สามารถใช้บัตรเดบิตแทนการใช้เงินสดในการซื้อสินค้า หรือจ่ายชาระค่าบริการต่าง ๆ
ได้สะดวก โดยจะมีร้ำนค้ำและหน่วยงำนภำครัฐที่รับบัตรมากขึ้นทั่วประเทศ
- ได้รับสิทธิ์ร่วมชิงโชคจากการใช้บัตรเดบิตในการใช้จ่ายหรือชาระเงิน (จะมีการประกาศ
รายละเอียดโครงการชิงโชคให้ทราบต่อไป)
ค่ำใช้จ่ำย
- ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเดิม โดยประชาชนสามารถใช้บัตรเดบิตที่มีอยู่แล้วรูดซื้อสินค้า
ได้ตามปกติ ซึ่งบัตรเดบิตจะมีค่าใช้จ่ายรายปี และประชาชนมีสิทธิขอใช้บัตร
เดบิตแบบพื้นฐาน (ไม่พ่วงประกัน) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต่าได้
9. เครื่อง EDC ตำมโครงกำร เครื่อง EDC รองรับทั้งบัตรเดบิตแถบแม่เหล็กแบบเดิม และบัตรชิปกำร์ดที่ออกใหม่
สำมำรถใช้กับบัตรเดบิตแบบ ทั้งนี้ ขอแนะนาให้ผู้ใช้บัตรเดบิตเปลี่ยนบัตรเป็นแบบชิปการ์ดเพื่อความปลอดภัย
ใดบ้ำง
โดยติดต่อที่ธนาคารที่ใช้บริการ
10. กำรใช้จ่ำยด้วยบัตร
จานวนเงินขั้นต่าในการรูดบัตรขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของร้านค้าแต่ละแห่ง
เดบิต มีจำนวนเงินขั้นต่ำใน
กำรรูดบัตรหรือไม่
11. เมื่อรูดบัตรเดบิตแต่
กรณีที่มีกำรใส่จำนวนเงินผิด หำกผู้ถือบัตรทักท้วงทันทีที่เห็นสลิป พนักงำนจะยกเลิก
พนักงำนใส่รำคำผิด จะ
รำยกำร (Void) ให้ และผู้ถือบัตรจะได้เงินคืนทันทีเช่นเดียวกับบัตรเครดิต
สำมำรถแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ แต่หากตรวจพบภายหลัง ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งธนาคารผู้ออกบัตร ซึ่งจะใช้เวลาในการ
ตรวจสอบไม่เกิน 90 วัน
12. หำกประชำชนหรือ
ประชำชนหรือร้ำนค้ำ สำมำรถติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center
ร้ำนค้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำร ของธนำคำรที่ท่ำนใช้บริกำร หรือธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชาระเงินทาง
ใช้บัตรเดบิต หรือต้องกำร
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 กลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม ควรติดต่อที่ใด
13. กำรใช้บัตรเดบิตมีควำม กำรใช้บัตรเดบิตมีควำมปลอดภัย โดยธนาคารพาณิชย์มีระบบในการยืนยันการทารายการ
ปลอดภัยหรือไม่
และตรวจสอบรายการการใช้บัตร
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธปท. กาหนดให้บัตรเดบิตที่ออกตั้งแต่เดือน พ.ค. 2559 เป็นชิปการ์ด ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันการคัดลอกและปลอมแปลงบัตร โดยบัตรเดิมจะสามารถใช้ได้ถึงธันวาคม 2562
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้เริ่มใช้ระบบการใส่รหัส (PIN) แทนการลงลายมือชื่อ
ซึง่ จะเพิ่มความปลอดภัยในการทารายการอีกชั้นหนึ่ง
14. ทำงกำรจะมีมำตรกำร ภำครัฐจะมีกำรจัดโครงกำรชิงโชคจำกสลิปบัตรเดบิต ซึ่งทั้งประชาชนที่ใช้บัตรเดบิต
ส่งเสริมกำรใช้บัตรเดบิต
และเจ้าของร้านค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมชิงโชค โดยจะมีการประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ของ
อย่ำงไร
โครงการให้ทราบต่อไป
ร้ำนค้ำ / ผู้ต้องกำรติดตั้งเครื่องรับบัตร
15. ร้ำนค้ำได้ประโยชน์
ประโยชน์ที่ร้ำนค้ำจะได้รับ
อย่ำงไร และต้องเสีย
- เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถชาระเงินด้วยบัตรเดบิต
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมหรือไม่
- ค่าธรรมเนียมการรับบัตรเดบิตลดลงจาก 1.5 – 2.5% ของมูลค่าเงินที่ชาระ เหลือไม่
เกิน 0.55%
- ไม่ต้องเสียค่าเช่าเครื่อง EDC และค่าติดตั้ง
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คำตอบ
- ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสด และลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ณ จุดขาย
- ร้านค้า SME ได้รับสิทธิ์ลุ้นโชคจากการใช้บัตรเดบิตเพื่อการชาระเงินที่เครื่อง EDC และ
สามารถนาค่าใช้จ่ายจากการรับบัตรเดบิตไปคานวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า
ค่ำใช้จ่ำย
- ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ของธนาคารผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
ลงกว่าในปัจจุบัน เช่น
 ค่าธรรมเนียมรับบัตรถูกลง (จาก 1.5 – 2.5% เป็นไม่เกิน 0.55%)
 ไม่มีค่าเช่า หรือค่าติดตั้งอุปกรณ์ฯ (อาจมีค่ามัดจาเพื่อป้องกันการทาอุปกรณ์ฯ
เสียหาย ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อยกเลิกการใช้บริการ)
- ร้านค้าอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรับบัตร ซึ่งถูกกว่าหรือไม่แตกต่างจากปัจจุบัน เช่น
ค่ากระดาษพิมพ์สลิป ค่าใช้จ่ายในการสมัคร package internet
16. หำกต้องกำรติดตั้งเครื่อง ร้านค้าหรือหน่วยงานที่สนใจติดตั้งเครื่องรับบัตร สามารถแจ้งควำมประสงค์ได้ที่สำขำ
EDC ต้องทำอย่ำงไร
ของธนำคำรที่ได้รับคัดเลือกทุกสำขำ หรือติดต่อ call center เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
17. หน่วยงำนภำครัฐ
- หน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรรับเงิน สำมำรถติดตั้งเครื่องรับบัตรได้เช่นเดียวกับร้ำนค้ำ
สำมำรถติดตั้งเครื่องรับบัตร - กระทรวงการคลังมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการรับเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้หรือไม่
ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว โดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือชี้แจงไปยังส่วนราชการทั่วประเทศ
แล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการติดตั้งเครื่อง EDC
18. ร้ำนค้ำไม่ติดตั้งเครื่อง
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการออกประกาศ (โดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. บัญชี)
EDC ได้หรือไม่
กาหนดให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาบัญชี จัดให้มีเครื่อง EDC อย่างน้อย 1 เครื่อง ที่
ติดตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยสามารถเลือกใช้บริการจากผู้มีสิทธิ์ให้บริการรายใดก็
ได้ เพื่อให้ร้านค้านิติบุคคลมีทางเลือกให้แก่ประชาชนในการชาระเงิน
- ซึ่งในช่วงแรก ร้านค้าที่ติดตั้ง EDC อาจยังมีไม่มากนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะ
ทยอยติดตั้ง EDC ให้ แต่ในอนาคตร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ จะมีมากขึ้น
19. เครื่อง EDC ตำมโครงกำร เครื่อง EDC สามารถรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
รองรับบัตรอะไรบ้ำง
โดยสำหรับบัตรเดบิตในประเทศจะมีค่ำธรรมเนียมรับบัตรไม่เกิน 0.55% ของมูลค่ำเงิน
ที่ชำระ แต่สาหรับบัตรอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมรับบัตรอัตราปกติที่ 1.5 – 2.5%
20. หำกร้ำนค้ำติดตั้งเครื่อง - กรณีร้ำนค้ำติดตั้งเครื่อง EDC กับธนำคำรที่ได้รับคัดเลือก สามารถติดต่อกับธนาคาร
EDC อยู่แล้ว จะจ่ำย
เพื่อขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ค่ำธรรมเนียมต่ำลงหรือไม่
- กรณีร้ำนค้ำติดตั้งเครื่อง EDC กับผู้ให้บริกำรอื่น ๆ สามารถติดต่อธนาคารที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อขอติดตั้งเครื่อง EDC ที่มีค่าธรรมเนียมต่าได้
21. ร้ำนค้ำที่ติดตั้งเครื่อง
ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้
EDC จะถูกตรวจสอบภำษี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
สาหรับการตรวจสอบภาษี หากเข้าข่ายที่กรมสรรพากรมีอานาจตามกฎหมาย
กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบภาษีได้ ไม่ว่าร้านค้าจะวางเครื่อง EDC หรือไม่ก็ตาม
22. ทำงกำรมีมำตรกำร
ภำครัฐจะมีกำรจัดโครงกำรชิงโชคจำกสลิปบัตรเดบิต ซึ่งทั้งประชาชนผู้ใช้ และเจ้าของ
ส่งเสริมให้ร้ำนค้ำติดตั้ง
ร้านค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมชิงโชค โดยจะมีการประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ของโครงการให้
เครื่องรับบัตรอย่ำงไร
ทราบต่อไป
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

