
เรื่องบริจาค
เรื่อง“ง่าย”ด้วย
 e-Donation

..ในอดีต การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ผู้บริจาคต้องเดินทางไปบริจาคด้วยตนเอง 
ที่หน่วยรับบริจาค หรือเข้าบัญชีธนาคาร โดยหน่วยรับบริจาคจะออกหลักฐานการบริจาคส่งให้แก่ 

ผูบ้รจิาคเพือ่ใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธปิระโยชน์ทางภาษี แต่ปัจจุบนั กรมสรรพากรได้เพิม่ช่องทางในการบรจิาคให้สะดวก 
รวดเรว็ ตรวจสอบได้ง่าย โดยได้พฒันาระบบ e-Donation เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้รจิาคทีไ่ม่ต้องการเดนิทางไปยงั
หน่วยรบับรจิาค แต่สามารถบรจิาคผ่านระบบ และผูบ้รจิาคไม่ต้องเกบ็หลักฐานในการใช้สิทธปิระโยชน์ เช่น ใบอนโุมทนาบตัร 
และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลการบริจาคปรากฏบนระบบ e-Donation แล้ว เจ้าหน้าที ่
กรมสรรพากรจึงไม่ต้องขอหลักฐานการบริจาคมาประกอบการพิจารณาการขอคืนภาษี ซ่ึงจะท�าให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืน
ภาษีเร็วขึ้นด้วย

 การบริจาคของบุคคลธรรมดา สามารถ
น�ามาหักลดหย่อนในการค�านวณเงินได้สุทธิ เพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 ต้องเป็นการบริจาคท่ีเป็น “เงิน” เท่านั้น บุคคลธรมดา 
ไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สิน 
ถึงแม้จะสามารถตีราคาสิ่งของหรือทรัพย์สินเป็นเงินได้ก็ตาม
  
 การบริจาคนั้น จะต้องเป็น
 (1) เงินบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานการศึกษา 
ของทางราชการ เช่น โรงพยาบาลของทางราชการ และโรงเรียนของ
รัฐบาล เป็นต้น
 (2) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือ 
สถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานการศึกษาอื่น 
ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา เช่น 

วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล 
องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศให้
เป็นองค์การสาธารณกุศลเป็นการเฉพาะราย อาทิ มูลนิธิสายใจไทย 
เป็นต้น
 ในบางกรณีรัฐบาลเห็นสมควรให้การบริจาคเงินให้แก่ 
ผูร้บับริจาคอืน่นอกเหนอืจากผูร้บับรจิาคทีเ่ป็นหน่วยงานหรอืองค์การ 
ที่กล ่าวมาแล้ว ให้สามารถน�ามาลดหย่อนได้ ซึ่งได ้มีการออก 
กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกา เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เช่นเดียวกับการบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น การบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น เป็นต้น และกรณี 
ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา หักได้ 2 เท่า 
เช่น การบริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม เป็นต้น แต่การบริจาคดังกล่าวต้องน�าไปรวมกับการบริจาค
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ
ตามที่กฎหมายก�าหนด
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ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของระบบ e-Donation 

ผู้บริจาคจะต้องเข้าใจก่อนว่า ประมวลรัษฎากร 

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้บริจาคอย่างไร?



  กรณีของวัดท่ีผู้บริจาคจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้นั้น 
ต้องเป็นวดัในพระพทุธศาสนา โดยวดัดงักล่าวจะต้องเป็นวดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 รวมทั้งโบสถ์ทางคริสต์
ศาสนา หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น 
กรณีที่บริจาคให้กับวัดท่ีก่อตั้งข้ึนในต่างประเทศ ผู้บริจาคไม่มีสิทธิ 
น�าเงินบริจาคมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

 เงินบริจาคที่จะน�ามาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้นั้น
ต้องมีจ�านวนเท่ากับจ�านวนท่ีบริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ 
เงินได้สุทธิหลังจากหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

 ต้องมีหลักฐานการบริจาค เช่น ใบอนุโมทนาบัตรจาก 
วัดที่บริจาค หรือใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิหรือสมาคมที่ได ้รับ 
การประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล หรือบันทึกหรือหนังสือใด ๆ 
ที่เป็นหลักฐานแสดงได้ว่า บริจาคเมื่อใด ผู้ใดบริจาค บริจาคแก่ผู้ใด 
และจ�านวนเงินเท่าใด เป็นต้น ซ่ึงใบรับเงินระบุวันบริจาคในปีภาษีใด 
ให้หักลดหย่อนได้ส�าหรับปีภาษีนั้น

 การบริจาคของบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในการบริจาคได้กว้างกว่าบุคคลธรรมดา โดยผู้เสีย
ภาษีสามารถน�ารายจ่ายจากการบริจาค “เงิน” หรือ “ทรัพย์สิน” 
มาถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยน�ามูลค่าของเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสีย 
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลในส่วนทีไ่ม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสทุธติามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นกรณีท่ีบริจาคให้องค์การ 
หรอืสถาบนัซึง่อ�านวยประโยชน์แก่สาธารณะเป็นส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็น 
การบริจาคให้แก่สถานศึกษาและสถานพยาบาลของทางราชการ 
วัดวาอาราม หรือองค์การกุศลสาธารณะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลงัประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกศุล หรอืบริจาคให้แก่องค์กร
หรือหน่วยงานอื่น ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะก็สามารถ 
น�ามาหักเป็นรายจ่ายได้เช่นกัน 

 e-Donation หรือระบบบริจาคอิเล็ค

ทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับ
ข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ
องค์การสาธารณกุศล เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
บรจิาคใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษไีด้ โดยไม่ต้องเก็บหลกัฐานการบรจิาค
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ 

 กรณีรับบริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ผู้บริจาค 
จะต้องแจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบ 
e-Donation ทันที ซึ่งจะรับบริจาคได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 กรณีรบับรจิาคโดยผ่านการให้บรกิารของธนาคารพาณชิย์ 
(QR Code หรือ Barcode) ผู้บริจาคต้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาค
ให้กรมสรรพากร ซึ่งธนาคารจะน�าส่งข้อมูลเฉพาะการบริจาคของ 
บุคคลธรรมดาเท่านั้น
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 กรณีการรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ หน่วยรับบริจาคที่จะเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น วัด 
โรงพยาบาล สถานศึกษาและองค์การกุศลสาธารณะ ก็สามารถติดต่อ
กับธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการ เมื่อด�าเนินการแล้ว ผู้บริจาคสามารถ
บริจาคผ่าน Mobile Banking  ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน 
คือ 1) Log in เข้าสู่ระบบ 2) เลือกเมนูบริจาคผ่าน QR Code 
หรือ Barcode แล้วสแกน QR Code หรือ Barcode ของหน่วย
รับบริจาค และ 3) ใส่จ�านวนเงินบริจาคและยืนยันการท�ารายการ
โดยระบบจะขึ้นข้อความ “ให้แจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธ ิ
ลดหย่อนภาษ”ี หากยนืยนั การบรจิาคจะเข้าบญัชขีองหน่วยรบับรจิาค
ตามที่ผู้บริจาคประสงค์ทันที ซ่ึงกรมสรรพากรจะรวบรวมหลักฐาน
การบริจาค เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนในการยื่นแบบแสดง
รายการประจ�าปีต่อไป โดยผู้บริจาคไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาค 
เพื่อประกอบการยื่นแบบฯ

 ปัจจุบัน ธนาคารที่พร้อมให้บริการ 5 ธนาคาร คือ 

ธนาคารกรุงเทพ BualuangmBanking

ธนาคารกรุงไทย KTB Netbank

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy

ธนาคารทีเอ็มบี TMB Touch

ธนาคารออมสิน MyMo 

 และในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 จะมีธนาคารเข้าร่วม
โครงการอีก 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา และธนาคารมิซูโฮ

 โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเอง
ได้ www.rd.go.th >บริการอิเล็กทรอนิกส์ > (e-Donation) > 
ส�าหรับผู้บริจาค > เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแสดง
ข้อมลูการบริจาค ได้แก่ วนัเดอืนปีทีบ่รจิาค หน่วยรบับรจิาค จ�านวนเงิน 
ทีบ่รจิาค และช่องทางการบรจิาคระบบ e-Donation ทีก่รมสรรพากร
พัฒนาขึ้นมา คงจะช่วยให้ผู้บริจาคมีความมั่นใจมากขึ้นว่า เงินบริจาค 
ที่ ได ้บริจาคจะไปถึงหน่วยรับบริจาค และน�าไปท�าประโยชน์ 
สมกับที่ผู้บริจาคตั้งใจไว้ แต่คงต้องให้เวลากับผู้บริจาคท�าความคุ้นเคย 
กับเทคโนโลยีสักระยะหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารเผยแพร่ คำาถาม-คำาตอบ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เดือน
สิงหาคม 2561
2. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ “Money Tips ทำาบุญง่าย ๆ กดบริจาคออนไลน์ 24 ชม. 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
3. คำาอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจน
วานิช อาจารย์ชุมพร เสนไสย อาจารย์สาโรช ทองประคำา เล่ม 1 เดือนพฤษภาคม 2561
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โดย..นางสาวภาวนา ธรรมศิลา
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร


