
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งไดแก 1.หางหุนสวนจดทะเบียน  2.บริษัทจำกัด  3.บริษัทมหาชนจำกัด
4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 5.กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
โดยนิติบุคคลดังกลาวที่มีการรับชำระเงินจากประชาชนหรือนิติบุคคล ไมวาจะเปนการรับชำระเงินในรูปของเงินสด
หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส ตองดำเนินการดังนี้ 

• จัดใหมีอุปกรณรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture : EDC) อยางนอย 1 เครื่องตอ 1 นิติบุคคล 

• เมื่อติดตั้งเครื่อง EDC ใหรายงานตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายใน 15 วันนับตั้งแตติดตั้ง ผานทางที่ www.dbd.go.th 

โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผานมา 

Q&A 
• กรณีที่นิติบุคคลไมมีหนารานจะตองติดตั้งเครื่อง EDC หรือไม : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาขางตนมิไดมีการ

ยกเวนการติดตั้งเครื่อง EDC ใหนิติบุคคลที่ไมมีหนาราน ดังนั้นจึงแนะนำใหนิติบุคคลติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับสิทธิ์
ประโยชนจากโครงการ หรือรอกอนหากมีประกาศเพิ่มเติมออกมา 

• กรณีที่นิติบุคคลไมมีการรับชำระเงินในรูปของบัตรอิเล็กทรอนิกส จะตองติดตั้งเครื่อง EDC หรือไม : ตามประกาศ

ขางตนครอบคลุมการรับชำระเงินในทุกกรณีของนิติบุคคล แตอยางไรก็ดีแนะนำใหติดตั้งเครื่อง EDC 

เพื่อรับสิทธิ์ประโยชนจากโครงการ หรือรอกอนหากมีประกาศเพิ่มเติมออกมา 

• ตองดำเนินการติดตั้งภายในเมื่อไร : ขณะนี้ยังไมมีการกำหนดระยะเวลาที่นิติบุคคลตองติดตั้งเครื่อง EDC ออกมา
แตจะเปนการขอความรวมมือ และการไดรับสิทธิ์ประโยชนตางๆ หากนิติบุคคลติดตั้งเครื่อง EDC

 ภายในเดือนมีนาคม 2561 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาฉบับใหม กำหนดใหผูมีหนาที่จัดทำบัญชีที่เปนนิติบุคคล



2. เครื่องรูดบัตร รูจักกันหนอย
เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) คืออุปกรณรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวาเครื่องรับบัตรหรือ

เครื่องรูดบัตร เครื่องนี้ธนาคารหรือเจาของเครื่องรูดบัตรจะติดตั้งใหกับรานคา นิติบุคคลที่ตองการ ปจจุบันมีใชอยู 3 
รูปแบบคือ

1. เครื่องรูดบัตรแบบติดตั้งในราน : รับชำระคาสินคาหรือบริการโดยเชื่อมตอกับ

ระบบโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ต เหมาะกับการติดตั้งประจำที่ราน

2. เครื่องรูดบัตรแบบเคลื่อนที่ Mobile EDC : รับชำระคาสินคาหรือบริการโดย

เครื่องจะเชื่อมตอสัญญาณผานเครือขายโทรศัพทมือถือที่ตองมีซิมการด
เหมาะการออกงานแสดงสินคา (Exhibition) ตามที่ตางๆ หรือไมมีรานประจำ

3. เครื่องรูดบัตรมือถือ mPOS : รับชำระคาสินคาหรือบริการโดยเชื่อมตอกับ
โทรศัพทมือถือเพื่อชำระสินคาและบริการ ขนาดเล็กพกพาสะดวกเหมาะกับ
ธุรกิจ Delivery และ Direct Sales

โดยทางธนาคารหรือเจาของเครื่องรูดบัตรจะมีการสรุปยอดรับบัตรใหกับทางรานคาทุกวันพรอมกับโอนเงินเขาบัญชีให

ปกติการใชเครื่องรูดบัตรนี้ทางรานคาจะตองมีคาใชจายคือ  1.คาเครื่องรูดบัตร(ซื้อขาดหรือเชา)  2.คาธรรมเนียมสวนลด

รานคา (Merchant Discount Rate: MDR)  หมายถึงคาธรรมเนียมที่ทางรานคาตองจายใหทางธนาคารหรือบริษัท

เจาของเครื่องรูดบัตรเมื่อลูกคาใชบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมประมาณ 2-3 % ของยอดการ

รูดบัตรแตละครั้งกับทางรานคา โดยอัตราคาธรรมเนียมจะแตกตางกันไปในแตละธนาคาร และหากรานคารับชำระบัตร

ของธนาคารที่ตรงกับเจาของเครื่องรูดบัตร การคิดคาธรรมเนียมจะถูกกวาการรับชำระบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆ

3.คาบริการรายเดือนจากธนาคาร ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละธนาคาร  4.คาใชจายอื่นๆ เชน คากระดาษพิมพสลิป 

คาโทรศัพท คา Package Internet

Q&A
• หลักในการเลือกธนาคารผูใหบริการเครื่องรูดบัตร ควรพิจารณาจาก  : 1.คาเครื่องรูดบัตร 2.อัตราคาธรรมเนียม

เงื่อนไขและบริการตางๆ จากธนาคาร  4.ความครอบคลุมในการรับบัตรของคายตางๆ เชน Visa  Master 
AMEX  JCB  UnionPay

• คาธรรมเนียมสามารถตอรองไดหรือไม : โดยปกติคาธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียบเก็บกับทางรานคาจะขึ้นอยูกับ

ยอดชำระในแตละเดือน สามารถเช็กเงื่อนไขและลองเจรจากับทางธนาคารได



3. เลือกสถาบันการเงินที่รวมโครงการ
สถาบันการเงินที่ผานการคัดเลือกจากรัฐบาล ใหเปนผูบริการวางเครื่อง EDC ในโครงการ National e-Payment นี้ไดแก

ธนาคารกรุงไทย Call Center 02 111 1111
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Call Center 1572
ธนาคารทหารไทย Call Center 1558
ธนาคารไทยพาณิชย Call Center 02 777 7777
ธนาคารธนชาต Call Center 1770
ธนาคารกรุงเทพ Call Center 1333
ธนาคารกสิกรไทย Call Center 02 888 8888

นิติบุคคลที่สนใจติดตั้งเครื่อง EDC ติดตอไดที่ธนาคารที่ไดรับคัดเลือกทุกสาขาหรือ Call Center ของธนาคาร

Q&A
• ระยะเวลาในการติดตั้งเครื่อง EDC : ประมาณ 2 สัปดาหหลังจากติดตอและสงเอกสารใหกับธนาคาร

4.หลากสิทธิประโยชนเมื่อติดตั้ง
จากโครงการ National e-Payment ของรัฐบาลซึ่งสงเสริม e-Payment แทนการใชเงินสดในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และภาครัฐ  จึงการปรับลดคาใชจาย สิทธิประโยชนทางภาษีและอื่นๆ (ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเพิ่มเติม) ให
กับทางรานคานิติบุคคลเพื่อขยายการใชบัตรเดบิตใหเพิ่มมากขึ้น ดังตอไปนี้
• ไมตองเสียคาเชาเครื่อง EDC และคาติดตั้ง
• ลดคาธรรมเนียมสวนลดรานคา (Merchant Discount Rate: MDR)  ที่ธนาคารเรียกเก็บจากทางรานคาสำหรับการ
ชำระดวยบัตรเดบิตลงจากเดิม 1.5 – 2.5% ของมูลคาเงินที่ชำระ เหลือไมเกิน 0.55 %
• คาใชจายอื่นๆ ในการรับบัตรถูกกวาหรือไมแตกตางจากปจจุบัน เชน  คากระดาษพิมพสลิป คาใชจายในการสมัคร
Package Internet

• นิติบุคคลที่เปน SMEs ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการไมเกิน 30
ลานบาท จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสามารถนำคาธรรมเนียมสวนลดรานคา (MDR) จากการรับชำระเงินดวย
บัตรเดบิตไปคำนวณเปนรายจายทางภาษีได 2 เทา  โดยสามารถใชสิทธิ์นี้ไดถึง 31 ธันวาคม  2564

• รับสิทธิประโยชนจากมาตรการสงเสริมจากภาครัฐ เชน สิทธิลุนโชคจากการชำระเงินผานเครื่อง EDC และตู ATM 
เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

5. ติดตั้งเครื่องไปแลว แจงขอรับสิทธิ์ได
นิติบุคคลที่ติดตั้งเครื่อง EDC ไวกอนหนาที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับ ใหติดตอธนาคารพาณิชยที่ใหบริการวางเครื่อง 
EDC เพื่อขอปรับเงื่อนไขของสัญญา เพื่อประโยชนในการขอรับสิทธิประโยชนตางๆ และใหรายงานตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาผานทางที่ www.dbd.go.th

โดย : Admin Dharmniti


