
รุ่นที่ 3 รุ่นที่ ๔  
วันที่   ๒๑   สิงหาคม  ๒๕๖๑    

ณ. ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารส านักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

การประชุม/ชี้แจง ตามโครงการ  
“ การประชาสัมพันธ์และแนะน าหน่วยรับบริจาคเข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ”

(E-DONATION)

จัดโดย
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
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ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
กรมสรรพากร

วันที่ 9 เมษายน 2561

21/08/61

www.rd.go.th
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เปิด คลิป วีดีโอ



ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (E-DONATION)  คืออะไร

• เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพือ่รองรบัข้อมูลการบริจาคของสถานศึกษาและ ศาสนสถาน 

( วัด โบสถ์ มัสยิด) (ต่อไป จะรวมถึงโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณกุศลด้วยเช่นกัน)ทั้งนี้เพือ่

สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีประจ าปีของผู้บรจิาค 

• ส าหรับหน่วยรับบริจาค

- ลดภาระในการจัดท าใบอนุโมทนาบัตร 

- เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้นิติบุคคลและประชาชน บริจาคให้กับสถานศึกษาและศาสนสถานเพ่ิมขึ้น

เนื่องจากผู้บริจาคมีความสะดวกและจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ช่วยให้วัดวาอารามในศาสนาพุทธ ซึ่งมีหน้าที่จัดท าบัญชีรับ –จ่าย ส่งส านักงานพระพุทธศาสนาได้รับความ

สะดวกและรวดเร็วในการจัดท าบัญชีมากยิ่งขึ้น (ตามกม.ของส านักพุทธ)                       

21/08/61 4

ระบบบริจาคอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Donation) มีประโยชน์อย่างไร



ส าหรับผู้บริจาค

ส าหรับกรมสรรพากร 

- ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

.           - อ านวยความสะดวก  

- ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค

- ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาค

- หากต้องการหลักฐาน การบริจาค สามารถพิมพ์ใบรับเงนิบริจาคจากระบบได้ทันที
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กรณีประสงค์รับบริจาคเป็นเงินสด (บุคคลธรรมดา) และ ทรัพย์สินหรือสิ่งของ (นิติบุคคล)
สถานศึกษา และ วัด โบสถ์ มัสยิดต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ  อีโดเนชั่น (E-DONATION)
ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบฯก่อน

กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร( ไร้เงินสดผ่าน QR  CODE  )  ธนาคารจะเป็นผู้ส่ง
ข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป(ไม่ต้องลงทะเบียนในระบบฯ)

- วัดต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารท่ีร่วมโครงการในช่ือของหน่วยรับบริจาคโดยผู้มีอ านาจ
เท่านั้น

ช่องทางนี้ยังไม่รองรับการบริจาคของนิติบุคคล

ช่องทางการรับบริจาคของหน่วยรับบริจาค

21/08/61 7
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คิว อาร์ โค้ด
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-ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการรับบริจาคผ่าน QR  CODE กับ
กรมสรรพากรได้แล้ว ได้แก่
ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพฯ, ธ.ทหารไทย, ธ.ออมสิน 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ธ. กสิกรไทย ,ธ.ธนชาติและธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ประมาณเดือนตุลาคม )

ถ้าตู้รับบริจาคเงินติดเครื่องหมาย QR Code ไม่ว่าผู้เสียภาษีจะบริจาคเงนิไปกี่ครั้งก็ตาม ครั้งละ 10 บาท 
20 บาท และ 100 บาท ข้อมูลการบริจาคเงินทั้งหมดในรอบระยะเวลา 1 ปีจะมารวมและถูกบันทึกอยู่ใน
ระบบ e-Donation สามารถใช้สิทธิหกัลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด
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ความคืบหน้าการด าเนินการ

ระบบเปิดใช้ในปี 2560 โดยจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดน าร่อง  ส ารับจังหวัดอื่นๆ กรมฯ
แจ้งมาเพื่อให้เริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน  ๒๕๖๑

ส าหรับปีภาษี 2561 ซึ่งระบบยังไม่สมบูรณ์ หน่วยรับบริจาค สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบอนุโมทนาบัตรแสดงการรับบริจาคตามปกติได้ และผู้บริจาค สามารถน า
ใบเสร็จรับเงิน/ใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ส าหรับปีภาษี 2562 คาดว่าระบบจะสมบูรณ์ หน่วยรับบริจาคต้องบันทึกข้อมูลการรับ
บริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DONATION) ผู้บริจาคจึงจะใช้สิทธิหักลดหย่อน
เงินบริจาคได้

21/08/61 14



(อธิบาย ล.ป.10.4 แจ้งรายชื่อ
วัดที่มีเลขแล้ว )  

ขัอจ ากัด- ต้องมีอินเทอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์ /สมารท์โฟน
- อีเมลล/์สส.บริการ
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ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
www.rd.go.th -- > บริการอิเล็กทรอนิกส์ -- > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)



ตรวจสอบเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค

ชื่อหน่วยรับบริจาค + จังหวัด

เลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค



หน่วยรับบริจาค : ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ ระบุ e-mail ผู้มีอ านาจ ช่องทางการบริจาค 
และก าหนดรหัสผ่าน เพื่อลงทะเบียน 

หน่วยรับบริจาค ลงทะเบียน 

21/08/61 22ข้อมูลผู้มีอ านาจ

ที่อยู่

E-Mail Address

ก าหนดรหัสผ่าน

09942XXXXXXXX

09942XXXXXXXX

3569XXXXXXXXX



ส าหรับหน่วยรับบริจาค : เข้าสู่ระบบ : เปลี่ยนรหัสผ่าน

เลขประจ าตัว
หน่วยรับบริจาค 13 หลัก

รหัสผ่าน 8 หลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน



หน่วยรับบริจาค ลงทะเบียน 
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ตัวอย่าง ใบลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

21/08/61 25

xxxxxxxxxxxxx

09942XXXXXXXX

วัดใหญวั่ฒนา

พระวชิยั  มงคล
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แก้ไขการลงทะเบียน
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เอกสารประกอบไม่ครบ/ที่อยู่/ชื่อผู้มีอ านาจไม่ถูกต้อง



21/08/61ระบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

28

การบันทึกข้อมูลการบริจาค



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)



ส าหรับหน่วยรับบริจาค : เข้าสู่ระบบ

เลขประจ าตัว
หน่วยรับบริจาค 13 หลัก

รหัสผ่าน 8 หลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน



หน่วยรับบริจาค : บันทึกรายการรับบริจาค   

เลขประจ าตัวหน่วยรับ
บริจาค 13 หลัก

วันที่บริจาค

จ านวนเงินที่บริจาค



เงื่อนไขของระบบ : สามารถยกเลิกและแก้ไขรายการ (จ านวนเงิน) ได้เฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้น 
ภายในปี พ.ศ. เดียวกัน

หน่วยรับบริจาค : แสดงรายงานข้อมูลการบริจาค

ยกเลิก / แก้ไข / ใบรับเงินบริจาค

3220100XXXXXX นายทดสอบ 1

3220100XXXXXX นายทดสอบ 2

3725000XXXXXX นายทดสอบ 4
3859600XXXXXX นายทดสอบ 3



หน่วยรับบริจาค : แก้ไขข้อมูลการรับบริจาค

แก้ไขจ านวนเงิน

xxxxxxxxxxxxx

ทดสอบ ระบบ

09942XXXXXXXX

นาย



หน่วยรับบริจาค : ใบรับเงินบริจาค

นาย สมชาย   ดีมาก 3659900XXXXXX



3.8 การพิมพ์ใบรับเงินบริจาค  หน่วยรับบริจาคสามารถเลือกพิมพ์ใบรับเงินบริจาคจากระบบได้ 
หากผู้เสียภาษีมีความประสงค์ ซึ่งระบบจะแสดงรูปแบบเอกสารใบรับเงินบริจาค ดังรูป  

รูปที่ 1.32 21/08/61 35



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ขั้นตอนการท างานของระบบโดยรวม 

21/08/61

กรมสรรพากร

หน่วยรับบริจาค

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา

ผู้เสียภาษีพิจารณาอนุมัติ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

ตรวจสอบข้อมูล
การบริจาค

ลงทะเบียน
พิมพ์ใบลงทะเบียน

เข้าใช้ระบบ

+

1

2

3

4
5

6

7

8



E – DONATION _SAKON 4
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21/08/61ระบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
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กรมสรรพากร  เต็มที่ เต็มใจ  ให้ประชาชน 

ขอบคุณคะ

21/08/61 39



ค าถาม : เมื่อใช้ระบบบริจาคอเิล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จะมีผลให้วัดต้องเสีย

ภาษีหรือไม่ 

ค าตอบ : ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่ใช้ในการรับ

ข้อมูลการรับบริจาค เพื่อน าข้อมูล มาใช้ประกอบการพจิารณาให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีแก่ผู้บริจาค ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคเงนิให้แก่สถานศกึษา 

หรือศาสนสถาน โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานใบอนุโมทนาบตัร และจะท าให้ได้รับเงิน คืน

ภาษีได้อย่างรวดเร็วขึน้ ระบบดงักล่าวจะไม่มีผลท าให้วัดต้องเสียภาษีเงนิได้แต่อย่าง

ใด 21/08/61 40
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ค าถาม: เมื่อใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) จะมีผลให้สถานศึกษา
หรือศาสนสถานจะต้อง หกัภาษี ณ ที่จ่ายเงนิที่มีผู้บริจาคหรือไม่หรือไม่
ค าตอบ : เงนิที่บริจาคไม่ต้องเสียภาษี ดังนัน้ สถานศึกษาหรือศาสนสถาน
ไม่ต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด 
ค าถาม : ถ้าวัด ไม่บันทึกข้อมูลในระบบบริจาคฯ วัดมีความผิดหรือไม่
ค าตอบ ไม่ผิด แต่ผู้บริจาคจะเสียประโยชน์โดยไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค

ได้
ค าถาม : กรณีบริจาครายย่อย/บริจาคหยอดตู้รับบริจาค ต้องบันทึกลงในระบบฯหรือไม่
ค าตอบ ไม่ต้อง
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ข้อมูล  หน่วยรับบริจาคที่ มีเลขบัตรประจ าตัวหน่วยรับบริจาค

วัด

โรงเรียน

ขอความร่วมมือจากสส.

- ประสานกับเจ้าคณะอ าเภอ ในการจัดประชุมปชส.(สายมหานิกาย)



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
1. หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าท่ีสนับสนุนหน่วยรับบริจาคในการการขอมีเลขประจ าตัวหน่วยรับ
บริจาค (กรณียังไม่มีเลข) หรือหากหน่วยรับบริจาคใด ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน แต่มีผู้เสียภาษี 
แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิในการลดหย่อนเงินบริจาค หน่วยงานต้นสังกัดสามารถช่วยหน่วยรับบริจาค 
ที่มีเลขประจาตัวหน่วยรับบริจาคแล้ว ลงทะเบียนและบันทึกรายการเข้ามาได้ 

2. หน่วยรับบริจาค หมายถึง สถานศึกษา หรือศาสนสถาน 
3. ผู้บริจาค หมายถึง ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิการลดหย่อนเงินบริจาค 

ขั้นตอนการท างานของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบประกอบไปด้วยเมนู 

1. ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาค 
2. ขอมีเลขประจาตัวหน่วยรับบริจาค 
3. บันทึกข้อมูลการบริจาค 
4. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาค 
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ขั้นตอนการใชง้านระบบบริจาคอิเลกทรอนิกส์

1
ตรวจสอบข้อมูล
หน่วยรับบริจาค

2
ลงทะเบียนเพื่อขอ
มีเลขประจ าตัวของ
หน่วยรับบริจาค

3               
ลงทะเบียนเพื่อขอ
รหัสผู้ใช้.

4                   
บันทึกข้อมูลของ        
การรับบริจาค

สถานศึกษา/วัด/
โบสถ/์มัสยิด

หน่วยงานก ากับฯ
ศธจ./พศจ./ วธจ.

ถ้าไม่พบ แจ้งมาที่   สรรพากรพืน้ที่ฯ
-เลขบัตรปชช.ของผอ.
-ที่ตั้งของรร.

สถานศึกษา/วัด/
โบสถ์/มัสยิด

สถานศึกษา/วัด/
โบสถ/์มัสยิด
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1. การตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาค 
หน่วยรับบริจาค สามารถตรวจสอบข้อมูลเลขประจาตัวหน่วยรับบริจาค ชื่อหน่วยรับบริจาค และท่ี

อยู่ได้ที่เมนู : ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาค สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้ 

• เลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค : เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 
• ชื่อหน่วยรับบริจาค + จังหวัด  : โดยชื่อหน่วยรับบริจาคไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ และสามารถ
ระบุเป็นค าด าหน่ึงของชื่อได้ได้ 

2. ขอมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค 
หน่วยงานต้นสังกัด จะได้รับ UserID และ Password จากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล

ให้กับหน่วยรับบริจาคในสังกัด ในการขอมีเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค ส าหรับรายที่ยังไม่มีเลขประจ าตัวหน่วย
รับบริจาค โดยมีรายละเอียดในการใช้งาน ดังนี้ 
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2.1 การบันทึกข้อมูลหน่วยรับบริจาค ดังรูป 1.2 และ 1.3
กรณีเป็น สถานศึกษา 

รูปที่ 1.2
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กรณีเป็น ศาสนสถาน 

หมายเหตุ :  วันที่ออกเอกสารส าคัญ  หมายถึง วันที่จัดตั้งวัด หากไม่ทราบวันท่ีให้เลือกเดือนและปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง 
เลขที่เอกสารส าคัญ หมายถึง เลขที่ของเอกสารท่ีหน่วยรับบริจาค ใช้ในการอ้างอิง หากเป็นวัดในศาสนาพุทธ ให้ระบุ
รหัสวัด 11 หลัก 

รูปที่ 1.3
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2.2 แสดงรายงานและสถานะของข้อมูล หน่วยงานต้นสังกัด สามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูลโดยระบบจะแสดงสถานะ
ของข้อมูลเมื่อมีการบันทึกเข้าระบบแล้ว แบ่งสถานะออกเป็น ดังรูป

1) บันทึกเข้าระบบ 
2) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3) เลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค : XXXXXXXXXX 
4) เป็นรายซ้า เลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค : XXXXXXXXXXXXX 
5) ไม่สามารถออกเลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาคได้ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยรับบริจาค 

รูปที่ 1.4
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ระบบเปิดให้หน่วยงานต้นสังกัด สามารถน าไฟล์  ออกในรูปแบบของ Excel ที่ โดยเลือกที่ปุ่ม 
สร้างไฟล์ Excel ดังรูปที่ 1.4  จากปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1.5  สามารถคลิกเลือกน าไฟล์ออก ระบบจะให้ท าการ 
Save ไฟล์ ออกมา ดังรูปที่ 1.6 เมื่อใช้ Download ไฟล์ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม แสดงรายงานและสถานะของข้อมูล 

รูปที่ 1.5

รูปที่ 1.6
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2.3 การแก้ไข/ลบข้อมูลหน่วยรับบริจาค  หน่วยงานต้นสังกัดสามารถแก้ไข/ลบข้อมูลหน่วยรับบริจาคได้ใน
กรณีที่สถานะของระบบเป็น “บันทึกเข้าระบบ” เท่านั้น ถ้าเป็นสถานะอ่ืน จะไม่สามารถแก้ไขได้ส าหรับหน้าจอ
การแก้ไขข้อมูล ปรากฏดังรูป 1.7

รูปที่ 1.7
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3. บันทึกข้อมูลการบริจาค  
หน่วยรับบริจาค ทั้ง ศาสนสถาน และสถานศึกษา เมื่อได้รับเลขประจาตัวหน่วยรับบริจาคแล้ว สามารถใช้

งานระบบได้ที่เมนู บันทึกข้อมูลการบริจาค  โดยแบ่งออกเป็น 2 เมนู คือ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และ เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1.8
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3.1 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน กรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก ให้เลือกที่เมนู ลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดยระบบจะก าหนดให้
ระบุ เลขประจ าตัวหน่วยรับบริจาค  ดังรูป 1.9

รูปที่ 1.9
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ระบบจะแสดงข้อมูลของหน่วยรับบริจาค ให้หน่วยรับบริจาคท าการตรวจสอบรายการข้อมูลให้ถูกต้อง 
ดังนี้ ดังรูปที่ 1.20

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล 
ก าหนดรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน ตามที่ระบบก าหนด 

รูปที่ 1.20
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3.2 การเข้าสู่ระบบ เพื่อให้หน่วยรับบริจาคท าการบันทึกข้อมูลการบริจาค ให้น ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่
ก าหนดไว้ เข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอ ดังรูปที่ 1.21

รูปที่ 1.21
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3.3 การบันทึกรายการเงินบริจาค ก าหนดให้หน่วยรับบริจาค ท าการบันทึกการบริจาคในหน้าจอของระบบ และ
สามารถ Upload ไฟล์ โดยใช้ไฟล์ Template  (Excel File) พร้อมคู่มือในการจัดท าไฟล์ตามรูปแบบที่ก าหนดได้ ดัง
รูปที่ 1.22

รูปที่ 1.22
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หมายเหตุ : หน่วยรับบริจาค  สามารถแก้ไขข้อมูลท่ีอยู่และข้อมูลผู้มีอ านาจของหน่วยรับบริจาคได้  ที่รายการแก้ไขข้อมูล
หน่วยรับบริจาคด้านบนของหน้าจอ ตามรูปที่ 1.22
ขั้นตอนการบันทึก 

1. ให้ระบุเลือกประเภทการบริจาค  
• ประสงค์ออกนาม   
• ไม่ประสงค์ออกนาม 

2. ระบุเลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้บริจาค  
ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล  กรณีพบข้อมูลจะแสดงค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล และกรณีไม่พบข้อมูล 

ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล 
3.  ระบุวัน เดือน ปี ที่บริจาค  

ระบบก าหนดเง่ือนไขให้สามารถบันทึกวันที่รับบริจาค ได้ภายในเดือนปัจจุบันตาม
ปฏิทิน และไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

4. รายการที่บริจาค แบ่งเป็น เงินสดและทรัพย์ 
กรณีบุคคลธรรมดา สามารถบันทึกรายการเงินสดได้เท่านั้น  
กรณีนิติบุคคล สามารถบันทึกได้ทั้งเงินสดและทรัพย์สิน โดยหากเป็นทรัพย์สินให้ระบุรายการทรัพย์สินพร้อม
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3.4 แสดงรายการการบริจาค ระบบจะแสดงรายการบริจาคที่ได้บันทึกไว้ โดยให้เลือกเดือน หรือปี พ.ศ. ที่มีการ
บริจาค ซึ่งหน่วยรับบริจาคสามารถแก้ไข/ยกเลิกรายการที่ด าเนินการได้ภายในปีท่ีมีการบริจาคเท่านั้น 
ดังรูปท่ี 1.23

รูปที่ 1.23
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3.5 การแก้ไขข้อมูลรายการรับบริจาค ระบบจะเปิดให้สามารถแก้ไขข้อมูลการบริจาคได้เฉพาะรายการเงินสด
หรือทรัพย์สินเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจาตัวประชาชนของ ผู้บริจาคและวันที่รับ
บริจาคได้ ดังรูปที่ 1.24

รูปที่ 1.24
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3.6 การ Upload File หน่วยรับบริจาคสามารถบันทึกรายการบริจาคในไฟล์ Excel ที่กรมสรรพากรก าหนด 
โดยสามารถ Download ได้ที่หัวข้อ [ Download Template สาหรับบันทึกข้อมูลการรับบริจาค ] และสามารถ
ศึกษาขั้นตอนการจัดท าไฟล์จากหัวข้อ [วิธีการจัดท าไฟล์ Upload] ตามรูปที่ 1.25

รูปที่ 1.25
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3.7 รูปแบบและเงื่อนไขในการจัดท าไฟล์ Upload ในการจัดท าไฟล์ Upload จ าเป็นต้องท าข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด จึงจะสามารถ Upload ไฟล์เอกสารได้ส าเร็จ เงื่อนไขตามตารางที่ 1.1

ตาราง 1.1 ข้อก าหนดในการจัดท าไฟล์ Upload ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับท่ี รายการข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ

1 วันท่ีบริจาค ตัวเลข 8 ตัวอักษร วันเดือนปี หมายถึง วันท่ี จ านวน 2 หลัก เดือน จ านวน  2 หลัก ปี พ.ศ.  จ านวน  4 หลัก

2 ประเภทผู้บริจาค 1 ตัวอักษร 1 หมายถึง บุคคลธรรมดา 2 หมายถึง นิติบุคคล

3 เลขประจ าตัวผู้เสีย ภาษีอากรของผู้บริจาค 13 ตัวอักษร ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้บริจาค 13 หลัก

4 ค าน าหน้าชื่อ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  (ประเภทผู้บริจาค = 1) ให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าไม่ใช่บุคคล
ธรรมดาให้เป็นค่าว่าง

5 ชื่อ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

6 ชื่อสกุล ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

7 ชื่อนิติบุคคล ไม่เกิน 100 ตัวอักษร กรณีเป็นนิติบุคคล  (ประเภทผู้บริจาค = 2) ให้ระบุข้อมูลชื่อนิติบุคคล ถ้าไม่ใช่นิติบุคคลให้เป็น
ค่าว่าง

8 จ านวนเงินสด (บาท) ตัวเลข และทศนิยม 2 ต าแหน่ง ถ้าไม่มีข้อมูลให้ระบุเป็น 0.00            ถ้ามีข้อมูลให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

9 รายการทรัพย์สิน ไม่เกิน 100 ตัวอักษร - กรณีมีจ านวนทรัพย์สิน ให้ระบุ รายการทรัพย์สิน – กรณีไม่มีจ านวนทรัพย์สิน ให้เป็นค่าว่าง

10 จ านวนทรัพย์สิน (บาท) ตัวเลข และทศนิยม 2 ต าแหน่ง ถ้าไม่มีข้อมูลให้ระบุเป็น 0.00 ถ้ามีข้อมูลให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น
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ตัวอย่างไฟล์ Template 

รูปที่ 1.26
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หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ท าการเลือกที่เมนูหลัก เลือก บันทึกเป็น (Save as) โดยให้ก าหนด       
ชื่อไฟล์ตามวันที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อป้องกันข้อมูลซ้าในระบบ และเลือกประเภทของเอกสารเป็น             
Text (Tab delimited) (*.txt) ดังรูปที่ 1.27
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เมื่อบันทึกไฟล์แล้ว จะได้ไฟล์นามสกุล .txt และมีรายละเอียดไฟล์ตามรูปท่ี 1.28  เพื่อใช้ส าหรับการ Upload 
ข้อมูลการรับบริจาค 
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ให้น า text ไฟล์ที่ทาการบันทึกไว้ น าไป Upload ที่ รายการ Upload โดยคลิกที่ปุ่ม Browse                
ตามรูปที่ 1.29

รูปที่ 1.29
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จะปรากฏหน้าจอให้เลือก Text ไฟล์ที่ได้ท าการบันทึกไว้ ตามรูปที่ 1.30 โดยให้เลือกไปยังปลายทางที่เก็บ
ไฟล์นั้นไว้ 

รูปที่ 1.30
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จากนั้นให้ท าการคลิกที่ปุ่ม Upload ข้อมูล ระบบจะท าการตรวจสอบรายการ ดังน้ี  
หากพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องระบบจะขึ้นข้อความว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  ดังรูปที่ 1.31

รูปที่ 1.31

กรณีระบบตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายการที่ผิดพลาด จะแจ้งเตือนให้หน่วยรับบริจาคโปรดตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel 
อีกครั้ง แล้วจึงท าการ Save as ข้อมูลการรับบริจาคออกมาเป็น Text ไฟล์ เพื่อน ามา Upload ข้อมูลต่อไป  21/08/61 67



4. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาค  ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ โดยท าการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน และเลือกเข้าสู่ระบบ ดังรูปท่ี 1.33

รูปที่ 1.33
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4.1 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้บริจาค สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้  โดยระบุ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ระบบจะท าการค้นหาข้อมูล หากไม่พบข้อมูลให้ระบุค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  และระบุ อีเมล์ พร้อมกับ 
ก าหนดรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน  ดังรูปที่ 1.34

รูปที่ 1.34
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4.2 ตรวจสอบข้อมูลการบริจาค  ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
เพื่อเข้าสู่ระบบ  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกปี พ.ศ. ที่มีการบริจาค ระบบจะดึงข้อมูลที่มีแสดง  ดังรูปที่ 1.35

รูปที่ 1.35
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3.8 การพิมพ์ใบรับเงินบริจาค  หน่วยรับบริจาคสามารถเลือกพิมพ์ใบรับเงินบริจาคจากระบบได้หากผู้เสีย
ภาษีมีความประสงค์ ซึ่งระบบจะแสดงรูปแบบเอกสารใบรับเงินบริจาค ดังรูปที่ 1.32
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