
ค ำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

เรื่อง ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำร 
ที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 

----------------------------- 

 

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี (ผู้ประกอบการ) ในการปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการใน
บัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจง ดังนี้ 

 1. เป็นประกาศกรมที่ออกเพ่ือรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment 
Master Plan)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงิน บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม รวมถึงส่งเสริมการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วน โดย
มีโครงการขยายการใช้บัตรที่มีภารกิจส าคัญในการกระจายอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการช าระ
เงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การใช้เงินสดไปสู่การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

 2. อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง เครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC) 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551  ที่เรียก
โดยทั่วไปว่าเครื่องรับบัตร หรือเครื่องรูดบัตร 

 3. การติดตั้งอุปกรณ์ฯ จะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และยังเพ่ิมทางเลือก
ในการช าระเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าปัจจุบัน นอกจากนั้น การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลด
ต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ณ จุดขาย 

 4. เพ่ือให้การกระจายอุปกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ภาครัฐได้
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ที่มีความเหมาะสม และมีแผนด าเนินการที่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 กลุ่ม เพ่ือท าหน้าที่กระจายอุปกรณ์ฯ ไปทั่วประเทศ ตั้งแต่
ปัจจุบันจนถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  4.1 ผู้มีสิทธิ์ให้บริการกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย  1) ธนาคารกรุงไทย 
     2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
     3) ธนาคารทหารไทย 
     4) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
     5) ธนาคารธนชาต 
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4.2  ผู้มีสิทธิ์ให้บริการกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย  1) ธนาคารกรุงเทพ 
     2) ธนาคารกสิกรไทย 

 

 5. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่มีการรับเงินจากประชาชนมีหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ อย่างน้อย 1 เครื่องจากผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ รายหนึ่งรายใดตามรายชื่อในข้อ 4.  โดยนิติบุคคลที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ภายในระยะเวลาโครงการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์ฯ โดยไม่มีค่าอุปกรณ์ฯ ค่าติดตั้ง หรือค่าเช่าอุปกรณ์ฯ (ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์อาจก าหนดให้ร้านค้าวางเงินมัดจ า ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อยกเลิกการใช้บริการหรือมียอดการใช้
งานอุปกรณ์ฯ ถึงระดับที่ก าหนด) รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น การได้รับ
สิทธิลุ้นโชคจากการช าระเงินผ่านอุปกรณ์ฯ และตู้ ATM เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560     
เป็นต้นไป (ส าหรับนิติบุคคลที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ และประชาชนผู้ที่ใช้บริการในเดือนพฤษภาคม 2560) ซึ่งรางวัลจะมี
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท และการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

 โดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่มีทุนช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถน าค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate : MDR) จากการรับ
ช าระเงินด้วยบัตรเดบิต ไปค านวณเป็นรายจ่ายทางภาษไีด้ 2 เท่า1 เป็นต้น  

 6. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีทีต่ิดตั้งอุปกรณ์ฯ ตามโครงการนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการรับบัตรเดบิตต่ ากว่าอัตรา
ในปัจจุบัน โดยส าหรับการรับช าระเงินแบบพื้นฐาน อาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียม 2 ประเภท ดังนี้ 

  6.1 ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า (MDR) ส าหรับการรับบัตรเดบิต ลดลงจาก 1.5 – 2.5% ของมูลค่า
เงินที่ช าระ เป็นไม่เกิน 0.55% 

  6.2 ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ในอัตราไม่เกิน 100 บาท/เครื่อง/เดือน เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ฯ และค่ากระดาษส าหรับพิมพ์สลิปตามที่ใช้งานจริง จ านวนไม่เกิน 5 ม้วนต่อเดือน  

  ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี
อาจได้รับข้อเสนอตามที่ระบุในข้อ 6 หรือข้อเสนอทีด่ีกว่าก็ได้  

 7. การรับช าระเงินผ่านอุปกรณ์ฯ ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีอาจจัดหาสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง หรือใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ จัดหา
ก็ได้  ส าหรับรายละเอียดของข้อตกลงการให้บริการอ่ืนๆ สามารถติดต่อสอบถามจาก call center ของผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ตามข้อ 4 

                                         
1 นับตั้งแต่วันที่ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
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 8. กรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมีอุปกรณ์ฯ กับผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ก่อนหน้าที่จะมีโครงการ
กระจายอุปกรณ์ฯ อยู่แล้ว และมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการกระจายอุปกรณ์ฯนี้ ให้ติดต่อผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ที่ใช้บริการอยู่ เพ่ือขอปรับเงื่อนไขการให้บริการ  

9. เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้ปรับเงื่อนไขการ
ให้บริการตามข้อ 7 แล้ว ให้จัดท าและส่ง “แบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี” ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป 

 
จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
              ๔  เมษายน 2560 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง  กําหนดชนิดของบัญชทีี่ต้องจัดทํา  ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี  และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ  
การบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e - Payment  Master  Plan)  
และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางส่งเสริมการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์  National  e - Payment  ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบ 
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  กําหนดชนิดของบัญชี 
ที่ต้องจัดทําข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี  ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี  และเอกสารที่ต้อง 
ใช้ประกอบการลงบัญชี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  แห่งประกาศกรมทะเบียนการค้า  เร่ือง  กําหนดชนิด

ของบัญชีที่ต้องจัดทํา  ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี  ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี  และเอกสาร 
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“ข้อ  ๒/๑  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  จัดให้มีอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย   
๑  เคร่ืองจากผู้มีสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e-Payment)  เม่ือมีการรับ
ชําระเงินจากประชาชน 

เม่ือผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  ได้ติดตั้งอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่ียนแปลง   
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ภายใน  ๑๕  วันนับตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ  ให้รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตามแบบท่ีกําหนดท้ายประกาศนี้   
หรือทาง  www.dbd.go.th” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



 
 
 

 

แบบแจ้งการติดต้ังอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 
 

ข้อมลูของผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชี 

ช่ือผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี .................................................................................................................................................................................... 

เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................. 

ท่ีตั้งเลขท่ี....................................หมู่ท่ี................ อาคาร..........................................................หมู่บา้น............................................................ 

ซอย..................................... ถนน............................................................ ตาํบล/แขวง.................................................................................... 

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

โทรศัพท์.......................................................................................................โทรสาร........................................................................................ 

ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีได้   ตดิตัง้   เปล่ียนแปลง อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์. 

ข้อมลูผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเลก็ทรอนกิส ์

ช่ือผู้ให้บริการ...............................………...............................................………………………………………………………………………………………………. 

วันท่ีวางอุปกรณ์ …................................……….........................................……………………………………………………………………………………………. 

คํารับรองของผูม้หีน้าทีจ่ัดทําบญัชี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
ลงช่ือ   (1)................................................................... 

            (......................................................................) 
 

        (2).................................................................... 

(......................................................................) 

วันท่ี............................................................ 

 

คํารับรองของเจา้หน้าที ่

รับ ณ วันท่ี ............................................................ 

 

ลงช่ือ............................................................................... 

(............................................................................................) 

ตําแหน่ง...................................................................... 

วันท่ี......................................................... 
 

 


