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ค ำถำม - ค ำตอบ 

ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของ

สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนด

ให้สามารถน าการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถ

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้

ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ค ำถำม - ค ำตอบ ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีรับบริจาคโดยผ่าน QR Code สถาบันการเงินเป็นผู้ให้บริการ และจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาค

ให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

1. ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) คืออะไร
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หลักการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
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หน่วยรับบริจาค ได้แก่

• สถานศึกษา

• ศาสนสถานทุกศาสนา 

• สถานพยาบาลของรัฐ 

• องค์การ สถานสาธารณกุศล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง ก าหนดองค์การ สถานสาธารณ

กุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) 

แห่งพระราช กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) 

พ.ศ. 2534 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

• หน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้สามารถน าการบริจาคมาใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีได้

2. หน่วยรับบริจำคคือใคร
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ผู้บริจำค

• ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค 

• ได้รับคืนเงินภาษีเร็วข้ึน 

• สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่าน

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account

3. ประโยชน์ของระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยรับบริจำค

• ไม่ต้องจัดท าหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ 

• ไม่ต้องจัดเก็บส าเนาหลักฐานการบริจาค 

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าหลักฐาน

• สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

• เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account - 5 -



4. หน่วยรับบริจำคท่ีประสงค์จะใช้ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพำกร 
ต้องท ำอย่ำงไร

กรณีหน่วยรับบริจาคประสงค์จะใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร เพื่อบันทึก

ข้อมูลการรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาที่บริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง หรือข้อมูลการ รับบริจาค

จากนิติบุคคล หน่วยรับบริจาคจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. กำรขอมีเลขประจ ำตัวหน่วยรับบริจำค (เลข 13 หลัก) 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาคได้ที่

www.rd.go.th >> เลือกแถบ “นิติบุคคล” >> เลือก ระบบ e-Donation หน่วยรับบริจาค >> 

>> และเลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจำค”

หากตรวจสอบไม่พบข้อมูลสามารถติดต่อขอมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาคได้ที่ 

ส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
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2. ลงทะเบียน 

หน่วยรับบริจาคที่มีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาคสามารถลงทะเบียนบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Donation) พร้อมยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ 

2.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งของหน่วยรับบริจาค 

2.2  ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอ านาจ 

2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนาม 

หน่วยรับบริจาคสามารถยื่นหลักฐานใบลงทะเบียนและเอกสารได้ที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ 

ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่หน่วยรับบริจาคตั้งอยู่ 

3. บันทึกข้อมูลกำรรับบริจำคบนระบบ 

เมื่อได้รับการบริจาค หน่วยรับบริจาคต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Donation) โดยไม่จ าเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาคเว้นแต่ผู้บริจาคร้องขอ
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กรมสรรพากรได้น าระบบ e-Donation วางไว้บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรม 

อะไรเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ และหากผู้ใช้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้

5. กำรใช้ระบบ e-Donation หน่วยรับบริจำคต้องติดต้ังโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
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6. กำรรับบริจำคโดยตรงท่ีหน่วยรับบริจำคต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้ำง

1. กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดาบันทึกเฉพาะการบริจาคเงิน 

2. กรณีผู้บริจาคเป็นนิติบุคคล บันทึกการบริจาคเงินและทรัพย์สิน โดยหน่วยรับบริจาคจะต้องบันทึกข้อมูล 

ดังต่อไปนี้ 

- เลขประจ าตัว 13 หลักของผู้บริจาค 

- ชื่อ นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (ระบบจะค้นหาและแสดงให้โดยอัตโนมัต)ิ 

- วัน เดือน ปี ที่บริจาค - จ านวนเงิน / มูลค่าทรัพย์สิน (กรณีนิติบุคคล) 
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7. หน่วยรับบริจำคท่ีมีควำมประสงค์รับบริจำคผ่ำนธนำคำรพำณิชย์จะต้องท ำอย่ำงไร

ธนาคารจะมีบริการน าส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร จากการโอนเงินผ่าน QR Code ซึ่งจะน าส่งข้อมูล

เฉพาะการบริจาคของบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่ครอบคลุมถึงนิติบุคคล) โดยหน่วยรับบริจาคที่ประสงค์จะรับบริจาค

ผ่านธนาคารจะต้องด าเนินการ ดังนี้

1. มีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค (เลข 13 หลัก) สามารถตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค

ได้ที่ www.rd.go.th >> เลือกแถบ “นิติบุคคล” >> เลือก ระบบ e-Donation หน่วยรับบริจาค >> 

>> และเลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจำค”

หากตรวจสอบไม่พบข้อมูลสามารถติดต่อขอมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาคได้ที่ ส านักงานสรรพากรพื้นที่

หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

2. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ร่วมโครงการโดยบัญชีที่ธนาคารจะส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรได้

ต้องเป็นบัญชีของหน่วยรับบริจำค ซึ่งเปิดโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของหน่วยรับบริจาค และ 

เป็นบัญชีเพื่อกำรรับบริจำคเท่ำนั้น

3.     หน่วยรับบริจาคน า QR Code ไปประชาสัมพันธ์

http://www.rd.go.th/
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8. ธนำคำรพำณิชย์ท่ีร่วมโครงกำรมีก่ีแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 12 ธนาคาร โดยเปิดให้บริการ e-Donation แล้ว ได้แก่ 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

4. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ แต่ละธนาคารพาณิชย์อาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้โดยตรงที่ call center และ website ของธนาคารพาณิชย์

6. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ จ ากัด (มหาชน)

7. ธนาคารออมสิน

8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

9. ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)

10. ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)

11. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

12. ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ ากัด
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9. ผู้บริจำคท่ีประสงค์จะขอใช้สิทธิลดหย่อนทำงภำษีผ่ำนระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ต้องท ำอย่ำงไร

ผู้บริจาคหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาค จะต้องแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ดังนี้ 

• กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาค บนระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทันที

• กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ผ่านระบบ

ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาค ดังกล่าวให้กรมสรรพากร เมื่อด าเนินการ

ตามข้างต้น ข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที 
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10. ขั้นตอนกำรบริจำคเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ (QR Code) และกำรใช้สิทธิลดหย่อนภำษี

การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชาชนเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Download Mobile 

Banking Application

2. เข้าสู่ Menu การบริจาคเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาค และใส่จ านวนเงินบริจาค 

โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูก

บันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันท าการถัดไป 

11. กำรบริจำคเงินผ่ำน QR Code ในโครงกำร e-Donation มีค่ำธรรมเนียมหรือไม่

การบริจาคเงินผ่าน QR Code ในโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
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12. ผู้บริจำคโอนเงินด้วย QR Code จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้หรือไม่

การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1. แผ่นป้าย QR Code ต้องมีข้อความ “e-Donation” และชื่อบัญชีเงินฝาก “หน่วยรับบริจาค” 

2. เมื่อสแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคให้ผู้บริจาคสังเกต ดังนี้ 

2.1 เป็นการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของ “หน่วยรับบริจาค” 

2.2 Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

โดยผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรด้วย 



- 16 -



- 17 -



- 18 -

ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรด้วย
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13. กำรส่งข้อมูลระหว่ำงธนำคำรและระบบ e-Donation ของกรมสรรพำกร มีควำมปลอดภัยหรือไม่ 

การส่งข้อมูลระหว่างธนาคารและระบบ e-Donation เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ส าหรับการส่งข้อมูล

การบริจาค ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน IT ทั้งนี้ การส่งข้อมูลจะด าเนินการเฉพาะกรณีผู้บริจาคแจ้ง

ความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น 

14. ผู้บริจำคจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำหน่วยรับบริจำคใดใช้ระบบ e-Donation

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation ได้ที่ www.rd.go.th >> เลือกแถบ 

“บุคคลธรรมดา” >> เลือก ระบบ e-Donation ตรวจสอบเงินบริจาค >> 

และเลือกเมนู “รำยชื่อหน่วยรับบริจำคท่ีใช้ระบบ e-Donation”

http://www.rd.go.th/
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15. ผู้บริจำคจะตรวจสอบข้อมูลกำรบริจำคของตนเองได้อย่ำงไร

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ที่ www.rd.go.th >> เลือกแถบ “บุคคลธรรมดา” >>

เลือก ระบบ e-Donation ตรวจสอบเงินบริจาค >> เลือกเมนู “ตรวจสอบเงินบริจำค” >> เข้าสู่ระบบ โดยใช้

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาค ได้แก่ 

วันเดือนปีที่บริจาค หน่วยรับบริจาค จ านวนเงินที่บริจาค และช่องทางการบริจาค หรือผ่านระบบ My tax Account

http://www.rd.go.th/
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16. กรณีผู้บริจำคไปบริจำคให้กับหน่วยรับบริจำคท่ีไม่อยู่โครงกำร e-Donation และ
ได้รับใบอนุโมทนำบัตรในรูปแบบกระดำษ จะยังสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้หรือไม่

การบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคที่ผู้บริจาคสามารถน าการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ หากหน่วยรับ

บริจาคดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ผู้บริจาค

ยังคงใช้หลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค น ามาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ตามปกติตามที่กฎหมายก าหนด

กรมสรรพากร 

กันยายน 256๔

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565


