การเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์

E-Payment

โดย นางสาวอมรรัตน์ กล่าพลบ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

9 ช่ องทางเดิม
1.ชาระ ณ กรมธนารักษ์/ 6. Counter Service (SCB)
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ 7. A.T.M. (SCB)
2. Counter Service (KTB) 8. E - Banking (SCB)
9. Counter Service (ธกส.)
3. A.T.M. (KTB)
4. E - Banking (KTB)
5. Counter Service (ปณท.)

+ 4 ช่ องทาง
10. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด / 7-11
11. Credit / Debit
12. หักบัญชีเงินฝาก (KTB)
13. ชาระต่างพื้นที่ทั่วประเทศ

+ 1 ช่ องทางใหม่
14. QR Code Cross Bank

1.ชาระด้วยเช็ค ณ ธร./สธพ.
2. Counter Service (KTB)
3. A.T.M. (KTB)
4. E - Banking (KTB)
5. Counter Service (SCB)
6. A.T.M. (SCB)
7. E - Banking (SCB)
8. Counter Service (ปณท.)
9. Counter Service (ธกส.)

10. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด / 7-11
11. Credit / Debit
12. หักบัญชีเงินฝาก (KTB)
13. ชาระต่างพื้นที่ทั่วประเทศ

14. QR Code Cross Bank
 เป้ าหมายปี 62 เพิม่ ช่ องทางการรับชาระ
โดยใช้ QR Code ในใบแจ้ งฯ
ผ่าน Application ของธนาคาร
(จานวน 13 ธนาคาร)

15. Mobile Application กรมธนารักษ์

ใบแจ้งฯ

ใบเสร็ จฯ

ใบแจ้งฯ

รายละเอียด
การเช่ า

ชาระเงิน
ออนไลน์

ข้ อมูล
ทีร่ าชพัสดุ
รายการ
ทีต่ ้ องชาระ
ประวัติ
การชาระเงิน

เข้ าสู่ ระบบ

QR Code Cross BanK
การชาระค่าเช่าด้วยระบบคิวอาร์โค้ดข้ามธนาคาร
ผ่าน Mobile Banking Application
1. เข้าสู่ Mobile Application เลือกชาระ เงินด้วย QR Code
2. Scan QR Code ที่ใบแจ้งการชาระเงินกรมธนารักษ์

3. ตรวจสอบชื่อและจานวนเงิน กดยืนยัน
โหลด Mobile Banking Application ของธนาคารต่างๆ
ชาระเงินโดยสแกน QR Code และกดยืนยันจานวนที่ต้องการชาระ
-

อัตราค่ าธรรมเนียมในการใช้ บริการ
รับชาระผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งละ 5.-บาท
รับชาระผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
ครั้งละ 10.-บาท

แยกตามจานวนผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
15,263 ราย
9.27%

8,372 ราย
5.09%

4,209 ราย
2.56%
1,510 ราย
0.92%

KTB

SCB

1.Counter Service 4.Counter Service
2.A.T.M.
5.A.T.M.
3.Internet Banking 6.Internet Banking

ธกส.

ปณท.

7.Counter
Service

8.Counter
Service

120,837 ราย
73.40%

- ผู้เช่าทั้งประเทศ 172,483 ราย
13,735 ราย
- มีผู้ชาระเงินผ่านช่องทางต่างๆ
8.34%
จานวน 164,623 ราย
- ส่วนใหญ่มาชาระที่ ธร.หรือ สธพ.
- มีผู้ใช้บริการช่องทางอื่นนอกจาก
ชาระที่ ธร./สธพ. เป็นผู้เช่าที่ใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
293
404
ราย
(E-Payment)
ราย
0.18%
0.25%
จานวน 43,786 ราย
คิดเป็นร้อยละ 26.60
12.
13.ชาระ เมื่อเทียบกับผู้เช่า
9.Counter 10.Credit/ 11.
Service
Debit ต่างพื้นที่ หักบัญชี ณ ธร./
ที่มาชาระเงิน
สธพ
/7-11

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดโครงการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Payment) ประจาปี 2561
ผลการดาเนินงาน
53.56%

50.68%

กทม. หนองบัว
ลำภู

48.68%
47.77%

พะเยำ

ประจวบฯ

46.96%

นนทบุรี

10.36%
10.02%

สุ รำษฯ
สุ รำษฯ อุอุบบลฯลฯ
จังหวัดทีด่ าเนินการสู งกว่ าเป้ าสู งสุ ด
5 อันดับแรก

จังหวัดทีด่ าเนินการ
ได้ ตามเป้ า

6.75%

ก...

6.23%

พ...

0.42%

น...

จังหวัดทีด่ าเนินการ
ได้ ต่ากว่ าเป้ า

(ต้องดาเนินการได้ร้อยละ 10)
- เกินเป้า จานวน 72 จังหวัด
- ดาเนินการได้ตามเป้า
จานวน 2 จังหวัด
- ต่ากว่าเป้า จานวน 3 จังหวัด
สรุปผลการดาเนินการ
-ดาเนินการได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จานวน 2 จังหวัด
-ดาเนินการได้ร้อยละ 30 – 49
จานวน 17 จังหวัด
-ดาเนินการได้ร้อยละ 10-29
จานวน 55 จังหวัด
-ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ 10
จานวน 3 จังหวัด

เป้าหมาย 4 ปี ผลการดาเนินการร้อยละ 100

ปัจจัยที่ทำให้ดำเนินกำรไม่ได้ร้อยละ 100

- ค่ำเช่ำค้ำง
- ผู้เช่ำมำติดต่อรำชกำร/ชำระที่สำนักงำนฯ
เช่น กรณีรับโอนสิทธิ/สืบสิทธิกำรเช่ำ

ปัจจัยหรือปัญหำกรณีอ่นื ๆ
- ควำมมั่นใจในกำรชำระเงินผ่ำนช่องทำง E - Payment

พิจำรณำจำกจังหวัดที่มีผู้ใช้ช่องทำงชำระเงิน E-Payment ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 (มีจำนวนผู้เช่ำ 1-900 รำย)
 กลุ่มที่ 2 (มีจำนวนผู้เช่ำ 901-1,730 รำย)
 กลุ่มที่ 3 (มีจำนวนผู้เช่ำ 1,731–3,200 รำย)
 กลุ่มที่ 4 (ผู้เช่ำ 3,201รำยขึ้นไป)

จำนวน 21 จังหวัด จำนวน 3 รำงวัล
จำนวน 21 จังหวัด จำนวน 3 รำงวัล
จำนวน 21 จังหวัด จำนวน 3 รำงวัล
จำนวน 14 จังหวัด จำนวน 3 รำงวัล

หมำยเหตุ พิจำรณำจำกจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตำมลำดับ 3 จังหวัดของแต่ละกลุ่ม

พิจำรณำจำกผู้เช่ำที่รำชพัสดุที่ใช้ช่องทำงกำรชำระค่ำเช่ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
 กลุ่มที่ 1 (มีจำนวนผู้เช่ำ 1-900 รำย)
จำนวน 21 จังหวัด ๆ ละ 3 รำงวัล ๆ ละ 500 บำท
 กลุ่มที่ 2 (มีจำนวนผู้เช่ำ 901-1,730 รำย)
จำนวน 21 จังหวัด ๆ ละ 5 รำงวัล ๆ ละ 500 บำท
 กลุ่มที่ 3 (มีจำนวนผู้เช่ำ 1,731–3,200 รำย
จำนวน 21 จังหวัด ๆละ 7 รำงวัล ๆ ละ 500 บำท
 กลุ่มที่ 4 (ผู้เช่ำ 3,201รำยขึ้นไป)
จำนวน 14 จังหวัด ๆ ละ 10 รำงวัล ๆ ละ 500 บำท
หมำยเหตุ: ในกำรพิจำรณำผู้ได้รับรำงวัล กรมธนำรักษ์ (ส่วนกลำง) จะเป็นผู้คัดเลือก

ขั้นตอนที่

การดาเนินการ

รอบ 5 เดือน
1.ออกใบแจ้งการชาระเงิน

พ.ย. 61 – ก.ย. 62

ออกใบแจ้งการชาระเงินของกรมธนารักษ์พร้อมจัดส่งให้ผู้เช่าภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan)
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2.แจ้งประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการชาระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

ธ.ค.61 – ก.ย.62

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชาระค่าเช่าทาง (E-Payment) ให้ผู้เช่าทราบช่องทางใน
การชาระค่าเช่า โดยสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้จากเครือข่าย
ภายในกรมธนารักษ์/หน่วยงานในสังกัด/สานักบริหารที่ราชพัสดุฯ/บริการฯ/ดาวน์
โหลดแบบฟอร์ม

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan)

15

3.เผยแพร่ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ช่องทาง
การชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
แต่ละช่องทาง ดังนี้
3.1 จัดประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์การใช้
ช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์
( E-Payment)
3.2 สารวจความพึงพอใจ

ธ.ค. 61 – ม.ค. 62

-จัดประชุมผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้ชอ่ งทางการ
ชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง

ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โดยให้ส่งหลักฐานการจัดประชุมเป็นภาพถ่ายการ
จัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อย 3 ภาพ รายงานผล
รอบ 5 เดือนแรก ภายในวันที่ 5 มี.ค. 62
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4.รายงานผล
4.1 รายงานผลแบบสารวจความพึงพอใจการ
จากจัดประชุมตามข้อ 3.2
4.2 รายงานผลการใช้ E-Payment (ตั้งแต่
1 ต.ค.61 ถึง 28 ก.พ. 62)

มี.ค.62

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
การวัดผลสาเร็จ : รายงานสรุปผลแบบสารวจฯ
ส่งให้สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2561 หากพ้นกาหนดเวลา
หัก 0.5 คะแนนต่อวันทาการ

20

-สารวจความพึงพอใจในการจัดประชุมเผยแพร่และทาความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้
ช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบสารวจฯได้จากเครือข่ายภายในกรมธนารักษ์/หน่วยงานในสังกัด/สานักบริหารที่
ราชพัสดุฯ/บริการฯ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-รวบรวมข้อมูลแบบสารวจ สรุปเป็นร้อยละความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ
รายงานผลส่งให้สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
-ตรวจสอบและรายงานผลจานวนผู้เช่าที่ชาระค่าเช่าผ่าน
ช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มรายงานได้จาก
ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (แบบรายงาน 20118)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

คะแ
นน

ระยะเวลา
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Thank You

