
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการบริจาคเงิน 

ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันสร้างได้  

บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

 

 

 

 

 

 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เมษายน 2564 

 



ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันสร้างได้ บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

ท่านสามารถเลือกช่องทางการบริจาค ดังนี้ 
1. บริจาคผ่านเว็บไซต์ กสศ. 

บริจาคได้ที่ https://www.eef.or.th/donate/ 

2. บริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ 

สามารถบริจาคได้ที่ https://www.punboon.org/foundation/00991 

3. บริจาคผ่านตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking 

 

 

วิธีที่ 1 บริจาคผ่านเว็บไซต์ กสศ. (https://www.eef.or.th/donate/) 

 1.1 ผู้บริจาคเลือกเมนู “บริจาค” 

 

รูปที่ 1.1 

 

 

 



1.2 ผู้บริจาคสามารถ “ระบุจ านวนเงิน” ที่ต้องการบริจาค พร้อมทั้งระบุชื่อผู้บริจาค/หากไม่ประสงค์ 

ออกนามสามารถเว้นว่างไว้ 

 

รูปที่ 1.2 

 

 1.3 ระบุข้อมูลผู้บริจาค อีเมล เบอร์ติดต่อ เพ่ือยืนยันข้อมูลการบริจาค 

 

รูปที่ 1.3 

 



1.4 ผู้บริจาคสามารถเลือกช่องทางการบริจาค 3 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ กสศ.  

ช่องทางที่ 1  กรณีผูบ้ริจาคเลือกบริจาคผ่านบัตร Credit Card / Debit Card Visa, Master Card 

ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card 

ข้อมูลบัตรจะถูกด าเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน 

ช่องทางที่ 2 กรณีผูบ้ริจาคเลือกบริจาคผ่านการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้

บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ช าระเงินด้วย QR Code เท่านั้น 

ทั้งนี้ กรณีบริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะ

ถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ 

ช่องทางที่ 3  - กรณีผูบ้ริจาคเลือกบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ซอยอารีย์ (ออมทรัพย์)  

ชื่อบัญชี: กสศ.มาตรา 6(6)  เงินบริจาค เลขบัญชี 172-0-30021-6 (ไม่มีค่าธรรมเนียม

การโอน) 

- เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการโอนเงินจากแบบฟอร์มในขั้นตอนถัดไป 

หรือจากลิงก์แบบฟอร์มแจ้งโอนเงินในอีเมลที่ระบบส่งให้ 

 

 

รูปที่ 1.4 

 



 1.5 การขอหลักฐานการบริจาคเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) 

  1.5.1 กรณีบุคคลธรรมดา ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน 

  1.5.2 กรณีนิติบุคคล ระบุ ชื่อองค์กร เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และท่ีอยู่ 

        ทั้งนี ้ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จผ่าน e-mail เป็นเอกสารยืนยันการบริจาคให้ กสศ. 

 

รูปที่ 1.5.1 

 
รูปที่ 1.5.2 



วิธีที่ 2 บริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ (https://www.punboon.org/foundation/00991) 

 

2.1 ผู้บริจาคเลือกเมนู “ร่วมบริจาค” 

 
 

 

รูปที่ 2.1 

https://www.punboon.org/foundation/00991


2.2 ผู้บริจาคสามารถเลือกช่องทางการบริจาค 3 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ 

ช่องทางที่ 1 ผู้บริจาคสามารถบริจาคเงิน ผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกผ่าน TMB Touch หรือ 

mobile banking ของธนาคารของคุณ 

ช่องทางที่ 2 ผู้บริจาคสามารถช าระผ่าน VISA, Master Card 

ช่องทางที่ 3 ผู้บริจาคสามารถช าระผ่าน Rabbit LINE Pay ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 

 

 

 
รูปที่ 2.2 

 

วิธีที่ 3 บริจาคผ่านตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking 

- ผู้บริจาคสามารถโอนเงินบริจาคชื่อบัญชี: กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค  เลขบัญชี 172-0-30021-6 



หากบริจาคเงินให้กับทาง กสศ. เรียบร้อยแล้ว จะได้รับหลักฐานการบริจาคอย่างไร               

ช่องทางการบริจาค ช่องทางการรับหลักฐานการบริจาคเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) 

การบริจาคแบ่งเป็น 3 ช่องทางหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. บริจาคเว็บไซต์ กสศ. (https://www.eef.or.th/donate/)  

 QR Code ผ่ าน  Mobile Banking 

App 

ผู้บริจาคได้รับใบเสร็จผ่าน e-mail แต่ไม่จ าเป็นต้องน าส่งหลักฐานการ

บริจาคเพ่ิมเติม เนื่ องจากธนาคารส่งข้อมูลให้ สรรพากร ผ่ านระบบ           

E-Donation 

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ท่ี 

- www.rd.go.th >เลือกบริการอิ เล็กทรอนิกส์  > เลือกระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

https://epit.rd.go.th/BOAPP_RDINET/EFLoginService?service=DNT 

- ใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุ Laser ID หลังบัตรประจ าตัวประชาชน   

- สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลังท าการบริจาคแล้ว 2 วันท าการทางเว็บไซต์
กรมสรรพากร 

 บ ัตร เครด ิต /บ ัต ร เดบ ิต  ช าระผ ่าน 

VISA, Master Card 

ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จผ่าน e-mail เพ่ือเป็นเอกสารยืนยันการบริจาคให้ 

กสศ. 

 ชื่ อบัญ ชี : กสศ .มาตรา 6 (6 ) – เงิน

บริจาค  เลขบัญชี 172-0-30021-6 

ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จ เมื่อช าระเงินแล้ว สามารถถ่ายรูปหรือสแกนสลิป 

หลักฐานการโอนเงิน ส่งไปที ่E-mail : donation@eef.or.th 

2. การบริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ ของ TMB (https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon) 

 QR Code ผ่าน Mobile Banking App ผู้บริจาคจะไม่ได้รับใบเสร็จ เนื่องจากธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ผ่าน

ระบบ E-Donation โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ 

www.rd.go.th รายละเอียดตามข้อ 1 

 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ช าระผ่าน VISA, 

Master Card 

ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอใบเสร็จ เมื่อระบุที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ ท่านจะได้รับ

ใบเสร็จทางอีเมลเป็นเอกสารยืนยันการบริจาคให้ กสศ. 

 Rabbit LINE Pay ส าหรับผู้ประสงค์ขอใบเสร็จ เมื่อระบุที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ ท่านจะได้รับ

ใบเสร็จทางอีเมลเป็นเอกสารยืนยันการบริจาคให้ กสศ. 

https://www.eef.or.th/donate/
https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon


 

 

รูป ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน กสศ. 

3. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี: กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค  

เลขบัญชี 172-0-30021-6 

หลังจากโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งการโอนเงิน โดยส่งหลักฐานการโอนเงินจาก

ธนาคารหรือ สลิปATM พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ส าหรับออก

ใบเสร็จรับเงินและจัดส่ง มาที่อีเมล donation@eef.or.th จากนั้นท่านจะ

ได้รับใบเสร็จทางอีเมลหลังแจ้งการโอนเงิน  

หากมีข้อสงสัยโทร  02-079-5475  


