ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รั ฐธรรมนู ญว่ า ด้ วยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมาย
ที่มี บทบั ญญั ติบางประการเกี่ ยวกับการจํ ากั ดสิ ทธิและเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย ประธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คู่สัญญา” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
“บั ญ ชี แ สดงรายรั บ รายจ่ า ย” หมายความว่ า บั ญ ชี แ สดงรายการรั บ จ่ า ยเงิ น ของโครงการ
ตามสัญญา ที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําและยื่นต่อกรมสรรพากร

๑

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

-๒“หน่วยงานของรัฐ”๒ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
“สัญญา”๓ หมายความว่า สัญญาใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการในการจัดหาพัสดุหรือ
การพัสดุไม่ว่าด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุหรือระเบียบ ข้อกําหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ สัญญาสัมปทาน
และสั ญญาให้ ทุนสนั บสนุ นของหน่ วยงานของรั ฐเพื่ อการวิ จัยหรื อเพื่อดํ าเนิ นกิ จกรรมอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง และให้
หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแนบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ด้วย
“รายรั บ” หมายความว่ า จํ านวนเงินที่ คู่สัญญาได้ รั บจากหน่ วยงานของรั ฐ อั นเนื่ องจากการ
ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่นๆ ที่กําหนดไว้ให้คู่สัญญาได้รับ
“รายจ่าย” หมายความว่า จํ า นวนเงินที่คู่ สัญญาได้จ่ายไปทั้งสิ้ นเพื่อการปฏิบั ติให้ เป็ นไปตาม
สัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ และ
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้ประกาศนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
การเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญา
หรือถือว่าได้มีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว
ข้อ ๖๔ ความในข้อ ๕ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
๒

ข้อ ๓ บทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓
ข้อ ๓ บทนิยามคําว่า “สัญญา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๔
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

-๓(๒) คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนใน
ประเทศ แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการในประเทศ และหน่วยงานของรัฐได้ชําระเงินตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาออกไป
ต่างประเทศโดยตรง
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คู่สัญญา
ปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๗ ให้สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตามประกาศนี้ระหว่างกรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร และสํานักงาน ป.ป.ช.
หมวด ๒
การจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
ข้อ ๘ ในการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม
ประกาศนี้ ให้คู่สัญญาบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบปีภาษีนั้นแล้วแต่กรณี
โดยแยกเป็นรายโครงการตามสัญญา
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบตามข้ อ ๑๓ นอกจากคู่ สัญญาต้องจัดทําและแสดงบัญชี
รายรั บรายจ่ า ยต่ อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ คู่ สัญญาบั นทึก บั ญ ชี เป็ นรายโครงการ
ตามสัญญา โดยให้เก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว้ ณ สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัยของคู่สัญญาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาหรือจนกว่าการดําเนินการตามข้อ ๑๓ เสร็จสิ้น
หมวด ๓
วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
ข้อ ๑๐๕ ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นพร้อมกับการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น
๕

ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

-๔(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันให้ยื่นเมื่อ
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ให้
ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ให้คู่สัญญายื่นบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม (๑) และ (๒) จนกว่าจะสิ้นสุ ด
ภาระผูกพันตามสัญญา
หมวด ๔
การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
ข้อ ๑๑ กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจําปีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายด้วย
หรือไม่๖
กรณี ที่กรมสรรพากรตรวจพบว่ า คู่ สั ญญารายใดไม่ ยื่น บั ญชี แสดงรายรั บ รายจ่ า ย ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๒ กรมสรรพากรอาจนําบั ญชี แสดงรายรั บรายจ่ ายของโครงการไปพิ จารณาประกอบการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ง บดุ ล ประจํ า ปี ข องนิ ติ บุ ค คลหรื อ ตรวจภาษี เ งิ น ได้ ข องบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล แล้ ว แต่ ก รณี
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่ ป รากฏจากการตรวจสอบหรื อ การไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว่าคู่สัญญาใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญ หรือกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคล
หรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและสั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการดําเนินการให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่ อ ไป หรื อในกรณี จํา เป็ น ต้ อ งเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ลของหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น การเงิ น
ให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงินมาใช้บังคับ

๖

ข้อ ๑๑ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

-๕หมวด ๕
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คู่สัญญาตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามความในหมวดนี้
ข้อ ๑๕ ให้หน่ วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็น
คู่สัญญาและกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้ อ ๑๖ ต้ องลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
(e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ใน
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

-๖๗
แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ
ข้อมูลคู่สัญญา

บช. ๑
รอบระยะเวลาบัญชี

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

ตั้งแต่วันที่.......... เดือน ................................ พ.ศ. ..........

เลขประจําตัวประชาชน

ถึงวันที่.............. เดือน ................................. พ.ศ. ..........

ชื่อ ……………………………………………………………………………
ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร ………………………………..... ห้องที่ ...............ชั้นที่ ...........

(๑) ยื่นปกติครั้งที่

หมู่บ้าน …………….เลขที่ ........ หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .......................................

(๒) ยื่นแก้ไขครั้งที่

ถนน .................................................... ตําบล/แขวง ..................................................

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายรับ

อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด .........................................................

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายจ่าย

รหัสไปรษณีย์ .........................................โทรศัพท์ .................................................... เลขที่สัญญา
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

ข้อมูลสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ
ชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา...............................................................................................................................................................................
ระยะเวลาสัญญา เริ่มวันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. ............... สิ้นสุดวันที่..................... เดือน ……………………. พ.ศ. .................
อายุสัญญา.................... ปี ........................ เดือน .................... วัน ระยะเวลาประกันผลงาน ................... ปี ................ เดือน ................ วัน
มูลค่าสัญญา
บาท ได้รับเงินตามสัญญาแล้ว
บาท
จํานวนงวดงาน

งวด

ได้ส่งงานแล้ว

งวด

จํานวนงวดการรับเงิน

งวด

ได้รับเงินแล้ว

งวด

ยังไม่หมดภาระผูกพันตามสัญญา

สิ้นสุดภาระผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. ...........

คํารับรองของคู่สัญญา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบแล้ว ขอรับรองว่า เป็นรายการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นความจริง มีเอกสารทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( .......................................................................)
ตําแหน่ง

( ........................................................................)
ตําแหน่ง
ยื่นวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............

คําเตือน ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

จะขาดคุณสมบัติ การเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
๗

แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

-๗หน้า ๒
รายการที่ ๑ รายรับ รายจ่าย และกําไรหรือขาดทุน

เงินสด

ธนาคาร ค้างรับ/ค้างจ่าย รายการอืน่

รวม

เงินสด

ธนาคาร

รวม

1 รายรับโดยตรงตามสัญญา
2 หัก รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา (จากรายการที่ ๒)
3 กําไร (ขาดทุน) ตามสัญญา (๑. - ๒.)
รายการที่ ๒ รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค้างจ่าย

รายการอืน่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอราคา
ค่าสินค้า
ต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพ่ ัก
ค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
ค่าระวาง ค่าขนส่ง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ค่ารับรอง
ค่านายหน้า
ค่าทําบัญชี
ค่าประทานบัตร
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการให้คําแนะนําและปรึกษา
ค่าธรรมเนียมอืน่
ค่าใช้จ่ายอืน่ นอกเหนือจาก ๑. ถึง ๑๙.
รวม ๑. ถึง ๒๐.

รายการที่ ๓ บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับจ่ายเงินตามสัญญา
1
2
3
4
5

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที่ ......................................................
บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที่ ......................................................
บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที่ ......................................................
บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที่ ......................................................
บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที่ ......................................................

-๘หมายเหตุท้ายประกาศ
๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๔ ก หน้า ๒๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๑ ก หน้า ๑๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ใช้บังคับ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๙ ในระหว่างที่ การจั ดทําระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อปฏิ บัติตามประกาศคณะกรรมการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรื อนิ ติบุคคลเป็นคู่ สัญญากับ หน่วยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยั งไม่แ ล้วเสร็ จ ให้ คู่สัญญายื่ นบัญ ชีแ สดงรายรั บ
รายจ่ายตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นเอกสารต่อกรมสรรพากร
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการออกประกาศฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากสถานการณ์อุ ทกภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในหลายท้ องที่ ข อง
ประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับคู่สัญญาและหน่วยงาน
ของรัฐยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร อันอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องต่อการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้

