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� การจดัหาพัสดุของหน่วยงานรัฐใช้เงนิของแผ่นดิน(งบประมาณ เงนิกู้ เงนิ
ช่วยเหลอื หรือรายได้ของหน่วยงานรัฐ)

� การดาํเนินการที)ผ่านมามกีารทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบทําให้รัฐ
เสียหาย

� มกีารสมยอมในการเสนอราคา ไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรม จ่ายเงนิให้
เจ้าหน้าที)รัฐเพื)อให้ได้เป็นคู่สัญญา

� นักการเมอืง เจ้าหน้าที)รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทําความผดิ ละเว้นไม่
ปฏิบัตหิน้าที)

� เพื)อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเกบ็ภาษเีงนิได้ 2
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๑. การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบ
ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ต้องปฏบัิติภายใน ๑๑ ส.ค.๕๖) 

๒. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ)งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐยื)น
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร  (บังคับ
ใช้วนัที)  ๑ เมษายน  ๒๕๕๕)

3

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามดารทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ 

๒. หลกัเกณฑ์ แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคาํนวณราคากลาง 

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื)อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที)
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที)
แก้ไขเพิ)มเติม
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มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกบัการจัดซืGอจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ไว้ในระบบข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ เพื)อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

เพื)อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที)มีการ
ทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที)เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที)เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
นัGน มีหน้าที)แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที)เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที)ยื)นประจําปี เพื)อให้มี
การตรวจสอบเกี)ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการที)
เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทัGงนีG ตามหลักเกณฑ์ที)คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กาํหนด 5

 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ)งหรือวรรคสอง ในกรณีที)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื)อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ)ง

อนัเป็นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เนื)องจากการใช้อาํนาจ

หน้าที)ของเจ้าหน้าที)ของรัฐ ซึ)งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรใน

การกําหนดมาตรการเพื)อให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจสั)งให้หน่วยงานของรัฐนัGนดาํเนินการ

ไปตามที)คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื)องนัGนแล้ว

รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด้ (วรรคสี))
6
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๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที)เป็นคูสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 

๒. หน่วยงานของรัฐ (หมวด ๕ ของประกาศ) 

๑. ให้ยื)นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเป็นรายสัญญาผ่าน
ทางอนิเทอร์เน็ต ) จนกว่าจะสิGนภาระผูกพนัตามสัญญา หรือ
ระยะเวลาประกนัผลงานสิGนสุดลง

๒. ยื)นพร้อมกบัการยื)นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณ ี

7

หมายความว่า บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงนิของ
โครงการตามสัญญา ตามแบบ บช.๑ ที)บุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ)งเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําและยื)นต่อ
กรมสรรพากร

8
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๑. กระทรวง ทบวง กรม  เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

• สํานักนายกรัฐมนตรี

• กระทรวง หรือทบวงซึ)งมฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง

• กรม หรือส่วนราชการที)เรียกชื)ออย่างอื)นและมฐีานะเป็น
กรม ซึ)งสังกดัหรือไม่สังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง 

9

๒. ราชการส่วนภูมภิาค   

•  จงัหวดั อาํเภอ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๓๔

• ตาํบล หมู่บ้าน ตามพ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที) พ.ศ. ๒๔๕๗

๓. ราชการส่วนท้องถิ)น 

•  กรุงเทพมหานคร

•  เมอืงพทัยา

•  องค์การบริหารส่วนจังหวดั

•  เทศบาล

•  องค์การบริหารส่วนตาํบล
10



03/08/56

6

๔. รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที)
รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือรัฐ  มีทุนอยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ รวมทัGงบริษัท 
จํากัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที)ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๕. องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานของรัฐที)รับผิดชอบบริการ
สาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม เป็น
ต้น โดยไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหากําไรซึ)งอาจจัดตัGงตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือองค์การมหาชนที)มีพระราชบัญญัติจัดตัGง
เป็นการเฉพาะ

11

๖ . หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๑) หน่วยงานธุรการขององค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ คือ 

•  สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัGง
• สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• สํานักงาน ป.ป.ช. 
•  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) หน่วยงานธุรการขององค์กรอื)นตามรัฐธรรมนูญ 
•  สํานักงานอัยการสูงสุด
•   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
•   สํานักงานสภาที)ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

12
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๗. หน่วยงานอื)นของรัฐ 
               ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ)งมิได้อยู่ในรูปแบบข้างต้นโดยอาจเป็นส่วนราชการซึ)งมิได้อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาหรือกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร หรือเป็นหน่วยงานของรัฐที)จัดตัGงขึGนตาม
กฎหมาย ตามมติ ค.ร.ม. เพื)อทําหน้าที)ในการควบคุมกาํกบัดูแลกจิกรรมของรัฐซึ)งจะมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลหรือไม่ก็ได้ ดงันีG

•  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
•  หน่วยงานธุรการของศาล 
• หน่วยงานที)รัฐธรรมนูญกาํหนดให้มีการจัดตัGงขึGน  เช่น สํานักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาพฒันาการเมือง สภา
เกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

• หน่วยงานซึ)งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพเิศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที)ด ีสํานักพมิพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา 

•  สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในกาํกบัภาครัฐ 13

๘. หน่วยงานอื)นใดที)ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

ได้แก่ กองทุนที)เป็นนิติบุคคล ที)จัดตัGงขึGนโดยตราเป็นพระราชบัญญตัิ 
โดยการดําเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบ
จากกลุ่มเป้าหมายนัGนๆ เช่น พระราชบัญญตัิกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๔ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  เป็นต้น 

ไม่รวมถึงหน่วยงานอื)นใดที)จัดตัGงขึGนในลกัษณะเป็นองค์กรวชิาชีพ เช่น 
สภาวชิาชีพบัญชี สภาทนายความ เป็นต้น

14
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๑.   ขัGนตอนก่อนการทําสัญญา

๒.  ขัGนตอนภายหลังการทําสัญญา

ให้ปฏิบัติในการจัดทําสัญญา 4 ประเภท ดังนีG

15

๑. สัญญาที)เกี)ยวกบัการจัดหาพสัดุหรือการพสัดุ  (ไม่รวมถึงสัญญา
ทางธุรกจิ หรือเป็นสัญญาที)เกี)ยวกบัการแสวงหารายได้ของหน่วยงานของรัฐที)
ไม่ได้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับพสัดุ) 

๒. สัญญาสัมปทาน

              (๑)  สัญญาที)รัฐอนุญาตให้เอกชนลงทุนในกจิการด้านสาธารณูปโภค 
หรือการบริการสาธารณะ อย่างหนึ)งอย่างใดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองและให้
เอกชนคู่สัญญามีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนที)มาใช้บริการนัGนเป็น
ค่าตอบแทนภายในกาํหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ)ง และรัฐจะได้รับ
ค่าตอบแทนจากเอกชนที)มีรายได้จากการลงทุน เช่น สัญญาสัมปทานทางหลวง 
สัญญากจิการโทรคมนาคม สัญญาสัมปทานทางด่วนพเิศษ

16



03/08/56

9

(๒)  สัญญาที)รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญตัิ ว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินกจิการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ)งเป็น
กรณทีี)รัฐร่วมลงทุนกบัเอกชนไม่ว่าโดยวธีิใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนใน
กจิการที)หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอาํนาจหน้าที)และตามกฎหมายที)
เกี)ยวกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ 

  (๓)  สัญญาที)รัฐอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สัญญาสัมปทานปิโตรเลยีม สัญญาสัมปทานรังนก
อแีอ่น สัญญาสัมปทานทรัพยากรแร่ เป็นต้น 

17

๓. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื)อการวจัิย

สัญญาที)หน่วยงานของรัฐตกลงให้ทุนสนับสนุนเพื)อการค้นคว้า
โดยการทดลอง สํารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื)อให้ได้ข้อมูล 
ความรู้ รวมทัGงการพฒันา ผลติภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถ
นํามาใช้เป็นประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพืGนฐานของ
การพฒันาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป

18
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๔. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื)อดาํเนินกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ)ง 

 คือ สัญญาที)หน่วยงานของรัฐให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้รับเงินหรือ
คู่สัญญาโดยมีเงื)อนไขหรือข้อตกลงให้ดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ)ง เช่น  
สํานักงาน ป.ป.ช. ให้เงินแก่กลุ่มองค์กรเอกชนเพื)อนําไปจัดกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต เป็นต้น

            สัญญาให้ทุนสนับสนุนนีG หมายความรวมถึง กรณีที)หน่วยงานของรัฐ
ให้เงินหรือทุนอันมีลักษณะเป็นการให้เพื)อให้บุคคลหรือนิติบุคคลไปดําเนิน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ)งซึ)งเป็นกิจกรรมของเอกชนนัGนด้วย เช่น กรณี
รัฐวสิาหกจิให้เงินสนับสนุนการแข่งขันกฬีา การจัดแสดงดนตรี ฯ

*** ต้องเป็นสัญญาที)จัดทําตัGงแต่วนัที) ๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป  
19

ขัGนตอนก่อนทาํสัญญา

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดเงื)อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที)จะเข้าเป็น
คู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือประกาศจัดซืGอจัด
จ้าง ดังนีG 

* (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที)จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ)งได้มีการระบุชื)อไว้ใน
บัญชีรายชื)อว่าเป็นคู่สัญญาที)ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญั 

* (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที)จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ)งได้ดําเนินการ
จัดซืGอจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที)เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซืGอจัดจ้างภาครัฐ 

* ใช้บังคบักบัการจัดซืGอจัดจ้างทุกกรณมิีใช่เฉพาะ ๒ ล้านบาทเท่านัGน 

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน  แต่ละครัGงซึ)งมี
มูลค่าไม่เกนิสามหมื)นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้  (เฉพาะ ๒ ล้านบาท) 20
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ขัGนตอนก่อนทาํสัญญา

๒. กรณีที)ผู้ที)ได้รับคัดเลือกให้ทําสัญญาเป็นบุคคลต่างด้าว หรือนิติ
บุคคลต่างประเทศที)ไม่ได้รับการยกเว้นการยื)นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตาม
ข้อ ๖ (๒) และยังไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร       
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการเพื)อให้มีการออกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ของบุคคลต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างประเทศนัGน

21

๑. การกาํหนดเงื)อนไขคุณสมบัติข้อ ๑ (๑) ให้กาํหนดไว้ทุกกรณใีนการจัดทาํ    

สัญญา ๔ ประเภท 

๒.   ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างน้อย ๒ ครัGง คือ 

            (๑) ตรวจสอบคราวเดียวกบัตรวจสอบคุณสมบัติคุณสมบัติ
      เบืGองต้นทั)วไป 

(๒)  ตรวจสอบอกีครัGงก่อนการทาํสัญญา 

๓. ตรวจสอบผ่านทางเวบไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

22
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23

h t t p : / / w w w . n a c c . g o . t h
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25

**  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ)งได้มีการระบุชื)อไว้ในบัญชีรายชื)อว่าเป็นคู่สัญญาที)ไม่ได้แสดง
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนัGนจะได้แสดงบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายตามประกาศนีGหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
และมีการสั)งเพิกถอนรายชื)อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทัGงนีGไม่ว่าสัญญานัGนจะ
มีมูลค่าเท่าใดกต็าม (ประกาศ ข้อ ๑๗) 

26
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(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที)จะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ)ง
ได้ดําเนินการจัดซืGอจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที)เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซืGอจัดจ้างภาครัฐ 

วธีิปฏิบัติ

       ๑.  กาํหนดเฉพาะกรณกีารจัดหาพสัดุ หรือการพสัดุ ที)ดําเนินการ
ด้วยระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

27

วธีิปฏิบัติ

       ๒.  กรณีสัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื)อการวิจัย 
สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื)อดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ)ง หากมิได้
ดําเนินการด้วยระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กไ็ม่ต้องกาํหนดเงื)อนไขนีG

        ๓. ให้กาํหนดเฉพาะการจัดหาที)มีวงเงินซึ)งเป็นมูลค่าที)คู่สัญญา
ต้องแสดงบัญชีรายการรับจ่าย คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี ( หรืออาจ
กาํหนดตัGงแต่การสอบราคาเป็นต้นไปกไ็ด้) 

         
28
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(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน  แต่ละครัGง
ซึ)งมีมูลค่าไม่เกนิสามหมื)นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้  

วธีิปฎบิัติ

 ๑. มิใช่การกําหนดเป็นเงื)อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือบุคคล 
นิติบุคคลที)จะเข้าเป็นคู่สัญญา

   ๒.  กําหนดเฉพาะกรณีการจัดหาหรือทําสัญญาที)มีวงเงินซึ)งเป็นมูล
ค่าที) คู่ สัญญาต้องแสดงบัญชีรายการรับจ่ายฯ คือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี

29

ขัGนตอนภายหลงัทาํสัญญา

๑. ให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที)ต้องแสดงบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่าย (บช.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบดงันีG

(๑) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ)งดาํเนินการจัดซืGอจัดจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่าน
ระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

    (๒) กรณีหน่วยงานของรัฐใดที)มิได้ดาํเนินการจัดซืGอจัดจ้างด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของ
คู่สัญญาผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ที)สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึGน (ผ่านเวบ็ไซต์ www.nacc.go.th) 

     การรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที)ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑) ตาม ๑ (๑) 
และ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐ รายงานกรณีที)มีการแก้ไขสัญญาในส่วนที)เป็นสาระสําคัญด้วย 

30
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การรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที)ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตาม (๑) และ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานภายใน  ๓๐ วนั นับแต่วนัทาํสัญญาหรือข้อตกลง

** หมายเหตุ   ในระหว่างที)การจดัทาํระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
(e-Government Procurement : e-GP) ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ให้หน่วยงาน
ของรัฐตาม ๑ (๑) รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ช.ไป
พลางก่อน จนกว่าระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement 

: e-GP) จะแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์

31

สัญญาที)ได้ดําเนินการจัดหาด้วยระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลาง 
ในระยะช่วงที) ๒ (เฟส ๒) เป็นต้นมา

32
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๑. เฉพาะสัญญาซึ)งมมูีลค่าดงันีG
      (๑) ระหว่างวนัที) ๑ เม.ย.๕๕ ถึงวนัที) ๓๑ ธ.ค.๕๗ ให้รายงานสัญญที)มี

มูลค่าตัGงแต่ ๒ ล้านบาทขึGนไป
      (๒) ตัGงแต่วนัที) ๑ ม.ค.๕๘ เป็นต้นไป ให้รายงานสัญญาที)มูลค่าตัGงแต่ 

๕ แสนบาทขึGนไป
๒.  กรณีสัญญาจดัหาพสัดุ การพสัดุ ที)ดําเนินการช่วง e-GP ระยะที) ๑ (๑ 

เม.ย.๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๕) ให้รายงานทางระบบ ป.ป.ช. 

33

๓. สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวจิยั สัญญาให้ทุน
สนับสนุนเพื)อดาํเนินกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ)ง ให้รายงานผ่านระบบ ป.ป.ช. 

๔. สัญญาที)มกีารทําก่อนวนัที) ๑ เม.ย. ๕๕ แต่ต่อมาตัGงแต่วันที) ๑ เม.ย. 
๕๕ เป็นต้นมามกีารแก้ไขเพิ)มวงเงนิ

 (๑) ระหว่าง ๑ เม.ย. ๕๕ ถึง  ๓๑ ธ.ค.๕๗ แก้ไขมูลค่าสัญญา ทําให้
สัญญามมูีลค่ารวมตัGงแต่ ๒ ล้านบาท ขึGนไป 

 (๒) ตัGงแต่วนัที) ๑ ม.ค.๕๘  เป็นต้นไป แก้ไขมูลค่าสัญญา ทําให้สัญญามี
มูลค่ารวมตัGงแต่  ๕ แสนบาทขึGนไป 34



03/08/56

18

๑. รายงาน/บันทึกทางเวปไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

๒. ให้ใช้รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื)อเข้าใช้งานระบบ 

๓. หากยงัไม่มรีหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สามารถขอรหัสได้ทาง 

E-mail : nacc_egp@nacc.go.th

๔.สัญญาฉบบัใดที)มกีารบันทกึทางระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางแล้ว ไม่
ต้องบันทกึที)ระบบของสํานกังาน ป.ป.ช. อกี 

สําหรับหน่วยงานที)มไิด้ดาํเนินการจดัซืGอจดัจ้างด้วยระบบ e_GP ของ

กรมบญัชีกลางให้รายงานทางระบบของสํานักงาน ป.ป.ช. 35

36
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3737

 (๑) คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที)ไม่ต้องยื)น
แบบแสดงรายการภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ตามประกาศข้อ ๖ (๑) 
 (๕) คู่สัญญาเป็นนิตบุิคคลต่างประเทศที)ไม่มีตวัแทน 
หรือผู้แทนในประเทศไทย ฯ ตามข้อ ๖ (๒)

38
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