
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ  

 ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๒๑  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๕ วรรคหน่ึง ให้
ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

“คู่สัญญา” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
 “บัญชีแสดงรายรับรายจ่าย” หมายความว่า บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินของโครงการ 
ตามสัญญา ที่บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําและย่ืนต่อกรมสรรพากร 
 

                                                           

๑ ข้อ  ๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



- ๒ - 

“หน่วยงานของรัฐ”๒ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

 “สัญญา”๓ หมายความว่า สัญญาใดๆ ท่ีทําข้ึนเพื่อดําเนินการตามโครงการในการจัดหาพัสดุหรือ
การพัสดุไม่ว่าด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างหรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุหรือระเบียบ ข้อกําหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ สัญญาสัมปทาน 
และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง และให้
หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแนบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ด้วย  

“รายรับ” หมายความว่า จํานวนเงินที่คู่สัญญาได้รับจากหน่วยงานของรัฐ อันเน่ืองจากการ 
ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญา หรือรายรับอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว้ให้คู่สัญญาได้รับ  
 “รายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินท่ีคู่สัญญาได้จ่ายไปทั้งส้ินเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
สัญญาหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญา 

ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศน้ี และ
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้ประกาศน้ี  
   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

 ข้อ ๕  ให้คู่สัญญาตามสัญญาซ่ึงมีมูลค่าต้ังแต่ห้าแสนบาทข้ึนไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และย่ืนต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  
 การเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ให้นับแต่วันท่ีมีการลงนามในสัญญา  
หรือถือว่าได้มีสัญญาเกิดข้ึนแล้ว 

ข้อ ๖๔  ความในข้อ ๕ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
                                                           

๒ ข้อ  ๓ บทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ข้อ  ๓ บทนิยามคําว่า “สัญญา” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ ข้อ  ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  (๒) คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศและไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนใน
ประเทศ แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการในประเทศ และหน่วยงานของรัฐได้ชําระเงินตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาออกไป
ต่างประเทศโดยตรง 

กรณีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คู่สัญญา
ปฏิบัติก็ได้ 

  ข้อ ๗  ให้สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลตามประกาศน้ีระหว่างกรมบัญชีกลาง 
กรมสรรพากร และสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
หมวด ๒ 

การจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 

 

 ข้อ ๘  ในการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม
ประกาศน้ี ให้คู่สัญญาบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบปีภาษีน้ันแล้วแต่กรณี 
โดยแยกเป็นรายโครงการตามสัญญา  

 ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามข้อ ๑๓ นอกจากคู่สัญญาต้องจัดทําและแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศน้ีแล้ว ให้คู่สัญญาบันทึกบัญชีเป็นรายโครงการ 
ตามสัญญา โดยให้เก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว้ ณ สถานประกอบการหรือท่ีอยู่อาศัยของคู่สัญญาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาสัญญาหรือจนกว่าการดําเนินการตามข้อ ๑๓ เสร็จส้ิน 

 
หมวด ๓ 

วิธีการย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 
 

 ข้อ ๑๐๕  ให้คู่สัญญาย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ย่ืนพร้อมกับการ

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีน้ัน 
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาท้ังหมดมิได้เสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ย่ืนบัญชีแสดง

รายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีน้ัน 

 
                                                           

๕ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันให้ย่ืนเม่ือ

ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาท้ังหมดมิได้เสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ให้

ย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซ่ึงประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

ให้คู่สัญญาย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม (๑) และ (๒) จนกว่าจะส้ินสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา 

 

หมวด ๔ 

การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 
 

 ข้อ ๑๑  กรณีท่ีคู่สัญญาได้ย่ืนบัญชีงบดุลประจําปีหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายด้วย
หรือไม่๖ 
 กรณีท่ีกรมสรรพากรตรวจพบว่าคู่สัญญารายใดไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ให้รายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

 ข้อ ๑๒  กรมสรรพากรอาจนําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการไปพิจารณาประกอบการ
ตรวจสอบบัญชีงบดุลประจําปีของนิติบุคคลหรือตรวจภาษีเ งินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้  

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ว่าคู่สัญญาใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญ หรือกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคล
หรือนิ ติบุคคลน้ัน แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป .ช.  ประสานงานและ ส่ังใ ห้หน่วยงานของ รัฐ 
ที่เก่ียวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี แล้วให้หน่วยงานของรัฐน้ันรายงานผลการดําเนินการให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป หรือในกรณีจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน 
ให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงินมาใช้บังคับ  

 
 
 

                                                           

๖ ข้อ  ๑๑ วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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หมวด ๕ 

มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ 

 

 ข้อ ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึง
คู่สัญญาตามข้อ ๕  ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามความในหมวดน้ี 

 ข้อ ๑๕  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น
คู่สัญญาและกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
 (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ข้อ ๑๖  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย    
 หน่วยงานของรัฐใดท่ีมิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
(e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาท่ีต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร  

 ข้อ ๑๗  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุช่ือไว้ใน
บัญชีรายช่ือว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศน้ีหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง และมีการส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 
 

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

          ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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๗ แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ  ท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   

 

บช. ๑

(๑) ย่ืนปกติคร้ังท่ี

(๒) ย่ืนแก้ไขคร้ังท่ี

รอบบัญชีน้ีไม่มีรายรับ

รอบบัญชีน้ีไม่มีรายจ่าย

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

บาท บาท

งวด งวด

งวด งวด

ลงช่ือ ลงช่ือ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ข้อมูลคู่สัญญา รอบระยะเวลาบัญชี

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญา...............................................................................................................................................................................

ถึงวันท่ี.............. เดือน ................................. พ.ศ. ..........

ข้อมูลสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ

ชื่อ ……………………………………………………………………………

ต้ังแต่วันท่ี.......... เดือน ................................ พ.ศ. ..........

รหสัไปรษณีย์ .........................................โทรศัพท์ .................................................... เลขท่ีสัญญา

ระยะเวลาสัญญา เร่ิมวันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. ............... ส้ินสุดวันที่..................... เดือน ……………………. พ.ศ. .................      

จํานวนงวดการรับเงิน

จํานวนงวดงาน

แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

ท่ีตั้งสํานักงาน : อาคาร ………………………………..... หอ้งท่ี ...............ชั้นท่ี ...........

ได้รับเงินตามสัญญาแล้ว

ได้ส่งงานแล้ว

ได้รับเงินแล้ว

ส้ินสุดภาระผูกพันแล้ว เม่ือวันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. ...........

หมู่บ้าน …………….เลขท่ี ........ หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .......................................

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

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

จะขาดคุณสมบัติ การเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

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

มูลค่าสัญญา

ย่ืนวันท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............

ยังไม่หมดภาระผูกพันตามสัญญา

คํารับรองของคู่สัญญา

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

คําเตอืน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบแลว้ ขอรับรองว่า เป็นรายการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นความจริง มีเอกสารทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง

๗ 
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1 รายรับโดยตรงตามสัญญา

2 หัก รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา (จากรายการที ่๒)

3 กําไร (ขาดทนุ) ตามสัญญา (๑. - ๒.)

1 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเสนอราคา

2 คา่สินคา้

3 ต้นทนุวัตถุดิบ

4 คา่วัสดุ อปุกรณ์

5 คา่จ้างแรงงาน

6 คา่สาธารณปูโภค

7 คา่ภาชนะบรรจุ คา่หีบห่อ

8 คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง คา่ทีพั่ก

9 คา่เช่าสถานที่

10 คา่เช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์

11 คา่ระวาง ค่าขนส่ง

12 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษา

13 คา่รับรอง

14 คา่นายหนา้

15 คา่ทําบัญชี

16 คา่ประทานบัตร

17 ดอกเบ้ียจ่าย

18 คา่ธรรมเนยีมในการให้คําแนะนําและปรึกษา

19 คา่ธรรมเนยีมอืน่

20 คา่ใช้จ่ายอืน่นอกเหนอืจาก ๑. ถึง ๑๙.

21 รวม ๑. ถึง ๒๐.

1

2

3

4

5

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที ่......................................................

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที ่......................................................

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที ่......................................................

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที ่......................................................

บัญชีเงินฝากธนาคาร..........................................................สาขา.....................................................เลขที ่......................................................

รายการท่ี ๓ บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับจ่ายเงนิตามสัญญา

รายการท่ี ๒ รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา เงนิสด ธนาคาร ค้างจ่าย รายการอืน่ รวม

หน้า ๒

รายการท่ี ๑ รายรับ รายจ่าย และกําไรหรือขาดทุน เงนิสด ธนาคาร ค้างรับ/ค้างจ่าย รายการอืน่ รวม
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หมายเหตุท้ายประกาศ 

๑.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘  ตอนท่ี  ๖๔ ก  หน้า ๒๓  ลงวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

๒.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘  ตอนท่ี  ๙๑ ก  หน้า ๑๓  ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๘  ในระหว่างที่ข้อ ๕ วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ใช้บังคับ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่สองล้านบาทข้ึนไปจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายและย่ืนต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการท่ีแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๙  ในระหว่างที่การจัดทําระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่แล้วเสร็จ ให้คู่สัญญาย่ืนบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นเอกสารต่อกรมสรรพากร  

ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศน้ี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับน้ี คือ เน่ืองจากสถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในหลายท้องท่ีของ
ประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับคู่สัญญาและหน่วยงาน
ของรัฐยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าท่ีควร อันอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องต่อการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจย่ิงข้ึน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ี
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจําเป็นต้องออกประกาศน้ี 

 


