คำถำมคำตอบโครงกำร e-Donation ผ่ำน Mobile Banking
คำถำม
ข้อมูลโครงกำร e-Donation
1. โครงกำร e-Donation คือ
อะไร

2. ขั้นตอนกำรบริจำคเงินผ่ำน
Mobile Banking และส่งข้อมูล
กำรบริจำคเพื่อใช้สิทธิลดหย่อน
ภำษีเป็นอย่ำงไร

คำตอบ
กำรพัฒนำระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สำหรับวัด โรงพยำบำล
สถำนศึกษำ และองค์กรสำธำรณกุศลอื่น ๆ (หน่วยรับบริจาค ภายใต้นิยามของ
กรมสรรพากร) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และ
สถาบันการเงิน เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรบริจำคเงินและได้รับกำรลดหย่อนภำษี
ได้อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว โดยสามารถทาได้ผ่าน Mobile Banking ซึ่งช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่นิยมทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น โดยระบบ e-Donation รองรับการบริจาค ผ่าน Mobile
Banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ
การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้
1) ประชำชนสำมำรถเลือกใช้ Mobile Banking ของธนำคำรใดก็ได้ที่ร่วมโครงกำร
โดย download Mobile Banking Application
2) เข้ำสู่เมนูเพื่อบริจำคเงินผ่ำน QR Code หรือ Bar Code สแกนที่ QR Code
หรือ Bar Code ของหน่วยรับบริจาคและใส่จานวนเงินบริจาค ตามขั้นตอนปกติ โดย
Application จะมีข้อความให้แจ้งควำมประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภำษี
ซึง่ เงินบริจาคจะเข้าบัญชีของหน่วยรับบริจาคทันทีเมื่อผู้บริจาคยืนยันการทารายการ
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ใช้ Mobile Banking ประชำชนสำมำรถบริจำคเงินและใช้สิทธิ
ลดหย่อนภำษีได้ตำมวิธีปฏิบัติปกติ

3. ประโยชน์ของโครงกำร
e-Donation

สำหรับผู้บริจำค
- เพิ่มควำมสะดวก โดยสามารถบริจาคเงินผ่าน Mobile Banking และแจ้งความ
ประสงค์ให้นาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ว่าจะบริจาคเป็นจานวนเท่าใด
- ไม่ต้องเก็บหลักฐำน ไม่ต้องกังวลว่าใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรจะหาย และ
ไม่ต้องส่งหรือถูกขอหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี เนื่องจากมีข้อมูลใน
ระบบ e-Donation แล้ว
- ได้รับกำรพิจำรณำคืนเงินภำษีรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐาน
สำหรับหน่วยรับบริจำค (วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ)
- ได้รับเงินบริจำคเข้ำบัญชีได้โดยตรง โดยการใช้ QR Code หรือ Bar Code
- มีข้อมูลกำรรับบริจำคที่ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาค
- สำมำรถจัดทำบัญชีได้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางาน
สำหรับประเทศ
- เพิ่มควำมโปร่งใสและส่งเสริมธรรมำภิบำลที่ดี ให้แก่หน่วยรับบริจาคต่าง ๆ
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ และสนับสนุนการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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คำถำม
คำตอบ
4. กำรเริ่มให้บริกำรของธนำคำร ธนาคารที่ร่วมโครงการได้พัฒนา Mobile Banking และระบบภายในเพื่อรองรับการ
บริจาคเงินและส่งข้อมูลการบริจาคเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation
โดยจะเริ่มให้บริการตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร
ระยะที่ 1 เริ่มให้บริกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม 2561 จานวน 6 ธนาคาร ได้แก่
ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.มิซูโฮ และ ธ.ออมสิน
ระยะที่ 2 เริ่มให้บริกำรในช่วงไตรมำส 4 ปี 2561 เพิ่มอีก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ธนชาต
ทั้งนี้ แต่ละธนาคารอาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้สนใจสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ call center และ website ของธนาคาร
5. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อหน่วยรับบริจำคในระบบ
e-Donation ได้ที่ใด
ข้อมูลสำหรับผู้บริจำค
6. ผู้บริจำคจะต้องเก็บหลักฐำน
กำรบริจำคเพื่อใช้ประกอบกำร
ยื่นภำษีประจำปีหรือไม่

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคทีอ่ ยู่ในระบบ e-Donation ได้จาก
website ของกรมสรรพากร
หากได้แจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้แก่กรมสรรพากร
ผ่านระบบ e-Donation แล้ว ผู้บริจำคไม่ต้องเก็บหลักฐำน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบอนุโมทนำบัตร เพื่อใช้ยื่นประกอบกำรเสียภำษีประจำปี ทั้งนี้ จะต้องใส่ข้อมูล
จานวนเงินการบริจาคในระบบหรือในแบบยื่นภาษีตามปกติ

7. ผู้บริจำคจะสำมำรถตรวจสอบ สำมำรถดูข้อมูลกำรบริจำคได้ผ่ำน website ของกรมสรรพำกร ซึ่งจะถูกบันทึกในระบบ
ข้อมูลกำรบริจำคที่ส่งผ่ำน
e-Donation ภายใน 2 วันทาการ หลังจากวันที่ทารายการบริจาค ทั้งนี้ กรมสรรพากร
ธนำคำรได้ทำงใด
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล
8. กำรส่งข้อมูลระหว่ำงธนำคำร กำรส่งข้อมูลระหว่ำงธนำคำรและระบบ e-Donation เป็นกำรพัฒนำระบบขึ้น
และระบบ e-Donation มีควำม เฉพำะสำหรับกำรส่งข้อมูลกำรบริจำคเงิน ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยด้าน IT
ปลอดภัยหรือไม่
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การส่งข้อมูลจะดาเนินการเฉพาะกรณีที่ผู้บริจาคแจ้ง
ความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจใน
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูลส่วนบุคคล
9. กำรบริจำคเงินและส่งข้อมูล ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ผ่ำนโครงกำร e-Donation มี
ค่ำธรรมเนียมหรือไม่
ข้อมูลสำหรับหน่วยรับบริจำค (วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ)
10. หน่วยรับบริจำคที่ต้องกำร หน่วยรับบริจำคที่ต้องกำรเข้ำร่วมในโครงกำร e-Donation สำมำรถติดต่อธนำคำรที่
เข้ำร่วมในโครงกำร
ให้บริกำร
e-Donation จะต้องทำอย่ำงไร
11. หน่วยรับบริจำคต้องเสีย
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำร ใน
กำรใช้ระบบ e-Donation
หรือไม่
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คำถำม
คำตอบ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริกำร Mobile Banking
12. ข้อแนะนำในกำรใช้ Mobile ประชาชนควรศึกษาวิธีการใช้งาน Mobile Banking ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
Banking
ใช้งานได้ถูกต้อง โดยควรระมัดระวังการตั้งรหัส Username / Password ของตนเอง
ให้คาดเดาได้ยาก และไม่บอกรหัสกับผู้อื่น หรือเขียนเอาไว้ในที่เปิดเผย นอกจากนี้
การชาระเงินของผู้บริจาคผ่าน Mobile Banking อาจมีการกาหนดวงเงินใช้จ่าย
ซึง่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายและลักษณะของบัญชีที่ใช้ รวมทั้งการกาหนด limit
การโอนเงินจากบัญชีของผู้บริจาคได้เอง
อื่น ๆ
13. นิติบุคคลจะสำมำรถบริจำค ในระยะแรกจะรองรับกำรบริจำคของบุคคลธรรมดำ ยังไม่สามารถรองรับกรณีของ
เงินผ่ำน Mobile Banking และ นิติบุคคล
ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อน
ภำษีได้หรือไม่
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

