
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบ เกี่ยวกับ 
การก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC 

สาระส าคัญของ
ประกาศฉบับนี ้

ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีที่เป็นนิติบุคคลภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ได้แก่ 
 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
 บริษัทจ ากัด 
 บริษัทมหาชนจ ากัด 
 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศที่
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศไทย และ 

 กิ จ ก า ร ร่ ว ม ค้ า ต า ม
ประมวลรัษฎากร 

ผู้ประกอบการที่ เป็นนิติ
บุคคลทั้ง 5 ประเภทนี้ต้องจัด
ให้มีอุปกรณ์รับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Capture : EDC) 

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการติดตั้ง
เครื่อง EDC จากสถาบัน
การเงินผู้ให้บริการวางเครื่อง 
EDC แล้ว ให้รายงานต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่ติดตั้งเครื่อง 
EDC  

 

ความเป็นมา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ฉบับใหม่ เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการ
ในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master 
Plan) และเพ่ือพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้า
สู่ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 

 

สถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินผู้ให้บริการวางเครื่อง EDC เช่น ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น 

 



 
 
 
 

 
หมวดที่ 1 เครื่อง EDC และผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ต้องจัดให้มีเครื่อง EDC 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1.  เครื่อง EDC คืออะไร เครื่อง EDC คือ อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 

Capture : EDC) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเครื่องรับบัตร หรือเครื่องรูดบัตร 
2.  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประเภท

ใดบ้างท่ีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC 
ผู้ มีหน้ าที่ จั ดท าบัญชีที่ ต้องจั ดให้มี เครื่ อง  EDC ตามประกาศฉบับนี้  คื อ 
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีการรับช าระเงินจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ
รับช าระเงินในรูปของเงินสด หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(2) บริษัทจ ากัด  
(3) บริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
(5) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

3.  นิติบุคคลที่มีการรับช าระเงินใน
รู ป ข อ ง เ งิ น ส ด  ห รื อ บั ต ร
อิ เล็ กทรอนิกส์  ต้ องจัด ให้มี
เครื่อง EDC จ านวนกี่เครื่อง 
และเมื่ อจัดให้มี เครื่ อง  EDC 
แล้ว ต้องด าเนินการอย่างไร 

 

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีการรับช าระเงินจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ
รับช าระเงินในรูปของเงินสด หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่อง EDC อย่าง

น้อย 1 เครื่อง ต่อ 1 นิติบุคคล 
(2) เมื่อได้ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว ให้รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 

15 วัน นับตั้งแต่ติดตั้งเครื่อง EDC ตามแบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
โดยรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th  

4.  หากผู้ประกอบการที่ เป็นนิติ
บุคคลยังไม่เริ่มประกอบการ  
กล่าวคือ ยังไม่มีการขายสินค้า
หรือให้บริการ ยังต้องจัดให้มี
เครื่อง EDC หรือไม่   

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไม่ต้องจัดให้มีเครื่อง EDC หากยังไม่มีการขายสินค้า
หรือให้บริการ อย่างไรก็ตาม หากการขายสินค้าหรือให้บริการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้นจะมีการรับช าระเงินจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรับช าระเงินในรูป
ของเงินสด หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีเครื่อง EDC เพ่ือ
เตรียมการส าหรับกรณดีังกล่าว 

5.  หากนิติบุคคลไม่มีการรับช าระ
เงินในรูปของเงินสด หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน 
แต่มีการรับช าระเงิน ในรูปของ
เงินสด หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
จากนิติบุคคลเท่านั้น เนื่องจาก
มีคู่ค้าเป็นนิติบุคคล ยังต้องจัด
ให้มีเครื่อง EDC หรือไม ่

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงกรณีการรับช าระเงินจากนิติบุคคลด้วย ดังนั้น กรณีที่
มีการรับช าระเงินจากนิติบุคคลเท่านั้น ก็ต้องจัดให้มีเครื่อง EDC ด้วย  
 

 

6.  นิติบุคคลจะติดตั้งเครื่อง EDC 
มากกว่า 1 เครื่อง และเลือกใช้
บริการจากผู้ให้บริการเครื่อง 
EDC มากกว่า 1 แห่ง  ได้
หรือไม ่

สามารถกระท าได้ และหากติดตั้งภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการติดตั้งตามข้อ 12 ด้วย 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบ  



 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 เครื่อง EDC และผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ต้องจัดให้มีเครื่อง EDC (ต่อ) 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
7.  หากนิติบุคคลเปลี่ยนผู้ให้บริการ

วางเครื่อง EDC  จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

เมื่อได้ติดตั้งเครื่อง EDC จากผู้ให้บริการวางเครื่อง EDC รายใหม่แล้ว ให้รายงาน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ติดตั้งเครื่อง EDC จากผู้
ให้บริการรายใหม่ ตามแบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยรายงานผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th 

8.  หากนิติบุคคลได้ติดตั้งเครื่อง 
EDC กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการวางเครื่อง EDC ก่อน
หน้าที่ประกาศฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้  จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

นิติบุคคลที่ได้ติดตั้งเครื่อง EDC ไว้ก่อนหน้าที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับ ให้
ติดต่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการวางเครื่อง EDC เพ่ือขอปรับเงื่อนไขของสัญญา 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการขอรับสิทธิประโยชน์ของกิจการ ตามข้อ 12 และขอให้
รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยรายงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th 

9.  การรับช าระเงินผ่ านเครื่ อง 
EDC ต้ อ ง เ ชื่ อมต่ อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตหรือไม่ 

จ าเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการมีทางเลือก 2 ทาง 
ได้แก่ 
(1) จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง 
(2) ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ธนาคารพาณิชย์ผู้

ให้บริการเครื่อง EDC ติดต่อให้ โดยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้จาก Call 
Center ของธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาล ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย 

หมวดที่ 2 ธนาคารพาณิชย์ผู้มีสิทธิให้บริการวางเครื่อง EDC 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
10. ผู้ให้บริการวางเครื่อง EDC คือ

ใคร 
รัฐบาลได้คัดเลือกผู้ให้บริการวางเครื่อง EDC ที่มีความเหมาะสม โดย ณ สิ้นเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 มีธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลคัดเลือก ดังนี้  
(1) ธนาคารกรุงไทย 
(2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(3) ธนาคารทหารไทย 
(4) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(5) ธนาคารธนชาต 
(6) ธนาคารกรุงเทพ 
(7) ธนาคารกสิกรไทย 
ทั้งนี้ หากนิติบุคคลเลือกใช้บริการเครื่อง EDC จากธนาคารที่รัฐบาลคัดเลือก นิติ
บุคคลจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 12 

 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบ  



 
 
 

หมวดที่ 2 ธนาคารพาณิชย์ผู้มีสิทธิให้บริการวางเครื่อง EDC (ต่อ) 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
11. ค่าธรรมเนียมที่นิติบุคคลผู้ติดตั้ง

เครื่อง EDC ตั้งแต่ 1 เครื่องขึ้น
ไป ที่อาจต้องเสียมีอะไรบ้าง 

ค่าธรรมเนียมที่อาจต้องเสีย ได้แก่ 
(1) ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate: MDR) ส าหรับ

การรับบัตรเดบิต ในอัตราไม่เกิน 0.55% ของมูลค่าเงินท่ีช าระ 
(2) ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ในอัตราไม่เกิน 100 บาท/เครื่อง/เดือน 

ซึ่งครอบคลุมค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และค่ากระดาษส าหรับพิมพ์สลิป 
จ านวนไม่เกิน 5 ม้วนต่อเดือน 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อาจให้
ข้อเสนอที่ดีกว่านี้กับผู้ประกอบการได้ 

หมวดที่ 3 สิทธิประโยชน์ที่นิติบุคคลที่ติดตั้งเครื่อง EDC และประชาชนที่ช าระเงินผ่านเครื่อง EDC จะได้รับ 
ข้อ ค าถาม   ค าตอบ 
12. หากนิติบุคคลด าเนินการติดตั้ง

เครื่อง EDC ภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 จะได้รับ
สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
 

นิติบุคคลที่ใช้บริการเครื่อง EDC จากธนาคารพาณิชย์ตามข้อ 10 จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้  
(1) ได้รับการยกเว้นคา่อุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่าเช่าอุปกรณ์ 
(2) ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น ได้รับสิทธิลุ้นโชค

จากการช าระเงินผ่านเครื่อง EDC และตู้ ATM เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

(3) ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น SMEs ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี  ซึ่ งจะสามารถน าค่ าธรรมเนียมส่วนลดร้ านค้า 
(Merchant Discount Rate: MDR) จากการรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิตไป
ค านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการเครื่อง EDC อาจก าหนดให้นิติบุคคลวางเงินมัดจ า
ซึ่งจะได้รับคืนหากยกเลิกการใช้บริการหรือมียอดการใช้งานเครื่อง EDC ถึงระดับ
ที่ก าหนด 

13. ป ร ะ ช า ช น จ ะ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ใดจากการช าระเงิน
ผ่านเครื่อง EDC  
 

จะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น ได้รับสิทธิลุ้นโชคจาก
การช าระเงินผ่านเครื่อง EDC และตู้ ATM เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้บริการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ด้วย 

หมวดที่ 4 การมีผลบังคับใช้ของประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
14. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

 
 
 
 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบ  



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 ลิงก์ข้อมูลต่างๆ 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
15. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่
ต้องจัดท า ข้อความและรายการ
ที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่
ต้องลงรายการในบัญชี  และ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

www.dbd.go.th  กฎหมาย  กฎหมายและระเบียบ  พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543  ประกาศ  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
หรือเข้าลิงก์ดังนี้
http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=123&filename=index 
 

16. ค า ชี้ แ จ ง ก รม พั ฒน าธุ ร กิ จ
การค้า  เ รื่ อง  ประกาศกรม
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  เ รื่ อ ง 
ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้อง
จัดท า ข้อความและรายการที่
ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้อง
ลงรายการในบัญชี และเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

www.dbd.go.th  กฎหมาย  กฎหมายและระเบียบ  พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543  ค าชี้แจง 
หรือเข้าลิงก์ดังนี้ 
http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1209&filename=index 
 

17. แบบแจ้งการติดตั้งเครื่อง EDC 
แบบออนไลน์ 

www.dbd.go.th  บริการออนไลน์ 
หรือเข้าลิงก์ดังนี้ 
http://eaccountant.dbd.go.th/edcform/registration.html 

18. แบบแจ้งการติดตั้งเครื่อง EDC 
แบบ PDF 

www.dbd.go.th  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ดูทั้งหมด  งานด้านบัญชี 
 งานด้านบัญชี : การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
หรือเข้าลิงก์ดังนี้ 
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=648&filename=index 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบ  

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 
Call Center 1570  
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