
 หน้า   ๑๓ 
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ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ   

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๑๐๓/๗  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒ )   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  เว้นแต่ข้อ  ๕  
วรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  และ  “สัญญา”  ในข้อ  ๓  
แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 
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“สัญญา”  หมายความว่า  สัญญาใด ๆ   ที่ทําขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการในการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ
ไม่ว่าด้วยวิธีการซ้ือหรือการจ้างหรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุหรือระเบียบ  ข้อกําหนด  กฎ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ   สัญญาสัมปทาน  
และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
และให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแนบท้ายสัญญาซ่ึงมีผลเป็นการแก้ไขสัญญาในส่วน 
ที่เป็นสาระสําคัญด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ 
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ความในข้อ  ๕  มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(๒) คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  และไม่มีตัวแทนหรือผู้แทน 

ในประเทศ  แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการในประเทศ  และหน่วยงานของรัฐได้ชําระเงินตามสัญญา 
ให้แก่คู่สัญญาออกไปต่างประเทศโดยตรง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คู่สัญญา
ปฏิบัติก็ได้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกําหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน  ให้ยื่นพร้อมกับ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น 
 (ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน  ให้ยื่นบัญชี

แสดงรายรับรายจ่ายซ่ึงประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น 

(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

ให้ยื่นเม่ือสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 
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 (ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  
ให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซ่ึงประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม  (๑)  และ  (๒)  จนกว่าจะสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑๑  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจําปีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี  ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายด้วยหรือไม่” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้แบบ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยังไม่ใช้บังคับ  ให้คู่สัญญาตามสัญญา 
ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ในระหว่างที่การจัดทําระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตามข้อ  ๑๐  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นเอกสารต่อกรมสรรพากร   

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



บช. ๑

(๑) ยื่นปกติคร้ังที่

(๒) ยื่นแก้ไขครั้งที่

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายรับ

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายจ่าย

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

บาท บาท

งวด งวด

งวด งวด

ลงชื่อ ลงชื่อ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ข้อมูลคู่สัญญา รอบระยะเวลาบัญชี

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา...............................................................................................................................................................................

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

ข้อมูลสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ

ชื่อ …………………………………………………………………………

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

รหัสไปรษณีย์ .........................................โทรศัพท์ .................................................... เลขที่สัญญา

ระยะเวลาสัญญา เริ่มวันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. ............... สิ้นสุดวันที่..................... เดือน ……………………. พ.ศ. .................      

จํานวนงวดการรับเงิน

จํานวนงวดงาน

แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

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

ได้รับเงินตามสัญญาแล้ว

ได้ส่งงานแล้ว

ได้รับเงินแล้ว

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

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

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

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

จะขาดคุณสมบัติ การเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

อายุสัญญา.................... ปี ........................ เดือน .................... วัน  ระยะเวลาประกันผลงาน ................... ปี ................ เดือน ................ วัน

มูลค่าสัญญา

ยื่นวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............

ยังไม่หมดภาระผูกพันตามสัญญา

คํารับรองของคู่สัญญา

( .......................................................................) ( ........................................................................)

คําเตือน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบแล้ว ขอรับรองว่า เป็นรายการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นความจริง มีเอกสารทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง



๑ รายรับโดยตรงตามสัญญา

๒ หัก รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา (จากรายการท่ี ๒)

๓ กําไร (ขาดทุน) ตามสัญญา (๑. - ๒.)

๑ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสนอราคา

๒ ค่าสินค้า

๓ ต้นทุนวัตถุดิบ

๔ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

๕ ค่าจ้างแรงงาน

๖ ค่าสาธารณูปโภค

๗ ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ

๘ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพัก

๙ ค่าเช่าสถานท่ี

๑๐ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์

๑๑ ค่าระวาง ค่าขนส่ง

๑๒ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

๑๓ ค่ารับรอง

๑๔ ค่านายหน้า

๑๕ ค่าทําบัญชี

๑๖ ค่าประทานบัตร

๑๗ ดอกเบี้ยจ่าย

๑๘ ค่าธรรมเนียมในการให้คําแนะนําและปรึกษา

๑๙ ค่าธรรมเนียมอ่ืน

๒๐ ค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจาก ๑. ถึง ๑๙.

๒๑ รวม ๑. ถึง ๒๐.

๑

๒

๓

๔

๕

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

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

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

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

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

รายการที่ ๓ บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับจ่ายเงินตามสัญญา

รายการที่ ๒ รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา เงินสด ธนาคาร ค้างจ่าย รายการอื่น รวม

หน้า ๒

รายการที่ ๑ รายรับ รายจ่าย และกําไรหรือขาดทุน เงินสด ธนาคาร ค้างรับ/ค้างจ่าย รายการอื่น รวม


