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บทคัดย่อ  
	 บทความนี้อธิบาย	หลักการต่างๆ	ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการปรับ
ตวัของหนว่ยงานตา่งๆ	ทีจ่ะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัแบบบญัชรีายรบัรายจา่ยของโครงการ	(บช.1)	ซึง่เปน็หนา้ทีข่องบคุคลหรอืนติบิคุคล
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำาปีต่อกรมสรรพากร	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต	ทำาให้ทราบกำาไรขาดทุน	รายได้	ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ	มีประโยชน์ในการ
ตรวจสอบภาษีเงินได้การตรวจสอบควบคู่กับการดำาเนินคดีทุจริต	 และสามารถตรวจสอบเส้นทางการใช้จ่ายเงินรายโครงการที่
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว

Abstract    
 This article explains various concepts, potential problems, and some guidelines for related persons, 
including the adaptation of various organizations getting involved with The Project Revenue and Expenditure 
Accounts	(BC.1).	It	is	the	responsibility	of	the	persons	or	corporations,	as	the	party	of	the	government,	to	
file	the	accounts	to	The	Revenue	Department	for	annual	tax	payment.	The	objectives	of	this	filing	are	for	
anti-corruption;	determining	profit,	loss,	revenues,	and	expenditures	for	each	project;	giving	the	benefit	for	
tax audit, fraud investigation and allegation; and being able to investigate the traces of the expenditures for 
an	individual	project,	as	the	party	of	the	government.

บทนำา

	 แบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ	 (บช.1)	มีที่มาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2554	
มาตรา	103/7	วรรคสอง	กำาหนดให้	บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ		มีหน้าที่แสดงแบบบัญชีรายรับราย
จา่ยของโครงการ	(บช.1)	ทีเ่ปน็คูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครฐัตอ่สรรพากรนอกเหนอืจากงบดลุทีย่ืน่ประจำาป	ี	เนือ่งจากการจดัหา
พัสดุของหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน	 และการดำาเนินการที่ผ่านมามีการทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ทำาใหร้ฐัเสยีหาย	เชน่	มกีารสมยอมในการเสนอราคา	ไมแ่ขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม		มกีารจา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่ใหไ้ดเ้ปน็คูส่ญัญา	
หรือส่งมอบงานหรือเบิกจ่ายเงิน	 ตลอดจนมีนักการเมือง	 เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทำาความผิด	 หรือละเว้นไม่
ปฏิบัติหน้าที่	ดังนั้น	เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต	ทำาให้ทราบกำาไรขาดทุน	รายได้	ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีประโยชน์
ในการตรวจสอบภาษเีงนิไดก้ารตรวจสอบควบคูก่บัการดำาเนนิคดทีจุรติ	และสามารถตรวจสอบเสน้ทางการใชจ้า่ยเงนิรายโครงการ
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้	(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	2554)
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	 บทความนีเ้ขยีนขึน้เพือ่สรปุหลกัการตา่งๆ	ของแบบ
บัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ	 (บช.1)	 ประเด็นปัญหาที่	
เกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการ
ปรับตัวของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอด
จนผูท้ีไ่ดท้ำาสญัญารบัทนุสนบัสนนุเพือ่การวจิยัจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ		อันจะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความ
พรอ้มเบือ้งตน้ในการวางแผนการทำางานและการปรบัตวั	โดย
มีเนื้อหาดังนี้
	 เมื่อได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐแล้ว	 ต้อง
ตรวจสอบว่าจะต้องจัดทำาและยื่นแบบบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการ	(บช.1)	หรือไม่	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการใช้
บังคับทุกข้อ	ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้บังคับ

 1.	เป็นสัญญาที่ทำากับหน่วยงานภาครัฐ	 โดยหน่วย
งานภาครัฐในที่นี้	ได้แก่	กระทรวง	ทบวง	กรม	จังหวัด	อำาเภอ	
ราชการส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตำาบล	รฐัวสิาหกจิ	องคก์รมหาชน	หนว่ยงานธรุการขององคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญ	 หน่วยงานอื่นของรัฐ	 หรือ	 หน่วยงานอื่นที่
ดำาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือ
ทรพัยส์นิลงทนุจากรฐั	ทัง้นี	้ไมร่วมถงึหนว่ยงานอืน่ทีจ่ดัตัง้ขึน้
ในลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ	 เช่น	 สภาวิชาชีพบัญชี	 สภา
ทนายความ	เป็นต้น	
 2.	เป็นสัญญาตามประเภทที่กำาหนดไว	้ได้แก่
	 	 2.1	 สญัญาทีเ่กีย่วกบัการจดัหาพสัดหุรอืการพสัด	ุ
โดยไม่รวมถึงสัญญาทางธุรกิจ	หรือเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการ
แสวงหารายได้ของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ระเบียบข้อ
บังคับพัสดุ
	 	 2.2	 สัญญาสัมปทาน
	 	 	 2.2.1	 สัญญาที่ภาครัฐอนุญาตให้เอกชน
ลงทุนในกิจการด้านสาธารณูปโภคหรือการบริการสาธารณะ	
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองและให้เอกชนคู่
สัญญามีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนที่มาใช้บริการ
นัน้เปน็คา่ตอบแทนภายในกำาหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่	
และภาครฐัจะไดร้บัคา่ตอบแทนจากเอกชนทีม่รีายไดจ้ากการ
ลงทุน	 เช่น	 สัญญาสัมปทานทางหลวง	 สัญญากิจการ
โทรคมนาคม	สัญญาสัมปทานทางด่วนพิเศษ	เป็นต้น
	 	 	 2.2.2	 สัญญาที่ภาครัฐให้เอกชนร่วมลงทุน
ตามพระราชบัญญัติ	 ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำาเนินกิจการในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐ

ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด	หรือมอบให้เอกชนลงทุน
ในกจิการทีห่นว่ยงานภาครฐัตอ้งดำาเนนิการตามอำานาจหนา้ที่
และตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ทรัพย์สินของภาครัฐ
	 	 	 2.2.3	 สัญญาที่ภาครัฐอนุญาตให้เอกชน							
คู่สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	สัญญา
สัมปทานรังนกอีแอ่น	สัญญาสัมปทานทรัพยากรแร่	เป็นต้น
	 	 2.3	 สญัญาใหท้นุสนบัสนนุเพือ่การวจิยั	เปน็สญัญา
ที่หน่วยงานภาครัฐตกลงให้ทุนสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าโดย
การทดลอง	สำารวจ	หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้
ข้อมูล	ความรู้	รวมทั้งการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ต่างๆ	 อันจะสามารถนำามาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	
สงัคม	วชิาการ	หรอืเปน็พืน้ฐานของการพฒันาประเทศในดา้น
ต่างๆ	ต่อไป
	 	 2.4	 สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง	 หมายถึง	 สัญญาที่หน่วยงานภาครัฐให้ทุน
สนับสนุนแก่ผู้รับเงินหรือคู่สัญญาโดยมีเงื่อนไขหรือข้อตกลง
ให้ดำาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยสัญญาให้ทุน
สนบัสนนุนี	้หมายความรวมถงึ	กรณทีีห่นว่ยงานภาครฐัใหเ้งนิ
หรอืทนุอนัมลีกัษณะเปน็การใหเ้พือ่ใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลไป
ดำาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมของเอกชน
นัน้ดว้ย	เชน่	สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาต	ิ(ป.ป.ช.)	ใหเ้งนิแกก่ลุม่องคก์ารเอกชนเพือ่
นำาไปจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต	 กองทุนวัฒนธรรมให้เงิน
สนับสนุนมูลนิธิไปทำาแสตมป์		เป็นต้น
 3.	สัญญาที่มูลค่าตามที่กำาหนดไว้และเป็นสัญญาที่
ทำานบัแตว่นัประกาศมผีลใชบ้งัคบั		โดยมลูคา่สญัญาในปแีรก	
นบัตัง้แตว่นัที่	1	เมษายน	2555	ถงึ	31	มนีาคม	2556	ใชบ้งัคบั
กบัสญัญา	ทีม่มีลูคา่ตัง้แต	่2,000,000	บาท	ขึน้ไป	และปจัจบุนั
นบัตัง้แต่วนัที่	1	เมษายน	2556	เป็นตน้ไป	ใชบ้ังคบักับสญัญา
ที่มูลค่าตั้งแต่	500,000	บาท	ขึ้นไป	ทั้งนี้มูลค่าสัญญาให้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
	 อนึง่	จากขา่วประชาสมัพนัธเ์มือ่วนัที	่2	มถินุายน	2556	
ของศูนย์กำากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 สำานักงานคณะ
กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิ	มมีตเิหน็
ชอบใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุประกาศ	เรือ่ง	หลกัเกณฑด์งักลา่ว
โดยใหเ้ลือ่นการบงัคบัใชส้ญัญาซึง่มมีลูคา่ตัง้แต	่500,000	บาท
ขึน้ไป	แลว้ใหใ้ชบ้งัคบัสญัญาซึง่มมีลูคา่ตัง้แต่	2,000,000	บาท	
ขึน้ไปจนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	ซึง่ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการ
ดำาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 4.	เป็นสัญญาที่ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องแสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย	ได้แก่
	 	 4.1	 ไม่ใช้บังคับกับสัญญาที่ได้ทำาก่อนวันที่	 1	
เมษายน	 2555	 ยกเว้นมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวภายหลัง
ประกาศนี	้มผีลใชบ้งัคบัในสว่นทีเ่ปน็สาระสำาคญั	เชน่	ขอ้ตกลง
เรื่องรูปแบบ	ปริมาณ	 จำานวนที่มีผลให้มีการเพิ่มวงเงิน	 การ
ขยายระยะเวลาสัมปทาน	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับการสัมปทาน	เป็นต้น
	 	 4.2	 ไม่ใช้บังคับกับกรณีคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐเว้นแต่คู่สัญญานั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เช่น	 บริษัท	 ปตท.	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	เป็นต้น
	 	 4.3	 ไมใ่ชบ้งัคบักบัคูส่ญัญาทีเ่ปน็นติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ	 และไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนใน
ประเทศ	แตม่กีารสง่มอบหรอืใหบ้รกิารในประเทศ	และหนว่ย
งานภาครัฐได้ชำาระเงินตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาออกไปต่าง
ประเทศโดยตรง	
	 จากเงื่อนไขการใช้บังคับทั้ง	 4	 ข้อข้างต้น	 ยังมีหลัก
เกณฑอ์ืน่ทีต่อ้งปฏบิตัปิระกอบการจดัทำาแบบบญัชรีายรบัราย
จ่ายของโครงการ	(บช.1)	ดังนี้

หลกัเกณฑอ์ืน่ทีต่อ้งปฏบิตัปิระกอบการจดัทำาบญัชแีสดง

รายรับรายจ่าย

	 1.	ให้คู่สัญญาบันทึกรายรับรายจ่ายของสัญญาที่เกิด
ขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบปีภาษีเป็นราย
โครงการ	แตไ่มต่อ้งยืน่ตอ่กรมสรรพากร	และใหเ้กบ็รกัษาบญัชี
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบไว	้ณ	สถานประกอบการหรอื
ที่อยู่อาศัยของคู่สัญญา	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	นับแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาสญัญา	หรอืการตรวจสอบหรอืไตส่วนของ
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตเิสรจ็
สิ้น
	 2.	ใหคู้ส่ญัญารบัจา่ยเงนิผา่นบญัชธีนาคาร	เวน้แตก่าร
รับจ่ายแต่ละครั้งที่มีมูลค่าไม่เกิน	 30,000	 บาท	 สามารถรับ
จ่ายเป็นเงินสดได้
	 3.	กรณีที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำาเนินการจัดซื้อจัด
จ้ า งด้ ว ย ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 	 ( e -Gove rnment	
Procruement:	 e-GP)	 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็น		
คูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครฐัดงักลา่วตอ้งลงทะเบยีนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		
กรมบัญชีกลาง

การยืน่แบบบญัชรีายรบัรายจา่ยของโครงการ (บช.1) ม ี

2 กรณี

	 การยืน่แบบบญัชรีายรบัรายจา่ยของโครงการ	แบง่ออก
เป็น	การยื่นปกติและการยื่นแก้ไข	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 1.	ยืน่ปกต	ิเปน็การยืน่ตามรอบปปีฏทินิหรอืรอบระยะ
เวลาบญัชขีองแตล่ะป	ีโดยการกรอกครัง้ทีย่ืน่ใหน้บัจำานวนครัง้
ต่อเนื่องไปจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบ	บช.1	(แต่ละ
สัญญาให้แยกการนับครั้งที่ยื่นออกจากกัน)
 2.	ยื่นแก้ไข	 เป็นการยื่นแก้ไขแบบ	บช.1	ที่เคยยื่นไว้
แล้ว	โดยให้ระบุครั้งที่ยื่นแก้ไขของสัญญาฉบับนั้น	โดยให้นับ
จำานวนครั้งต่อเนื่องไปตามรอบระยะเวลาบัญชี	 หรือปีปฏิทิน
ที่ต้องการแก้ไข	 และการนับจำานวนครั้งที่แก้ไขให้เริ่มนับหนึ่ง
ใหม่ทุกครั้งที่มีการขอแก้ไขปรับปรุงรายการในแบบ	บช.1	ที่
เคยยื่นปกติไว้ในแต่ละครั้งออกจากกัน	 และต้องยื่นแก้ไข
ปรับปรุงรายการรายรับรายจ่ายใหม่ทั้งหมด		
  
ระยะเวลาและวิธีการยื่นแบบบัญชีรับจ่ายรายโครงการ 

(บช.1)

	 1.	กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาค
รัฐ	 หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปี
เดียวกันให้ยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา		แตห่ากการรบัจา่ยเงนิตามสญัญาทัง้หมดมไิด้
เสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน	 ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น
	 2.	กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	
หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัใหย้ืน่แบบ	บช.1	เมือ่สิน้สดุรอบระยะ
เวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น	แต่หากการรับการจ่าย
เงนิตามสญัญาทัง้หมดมไิดเ้สรจ็สิน้ภายในรอบระยะเวลาบญัชี
เดียวกัน	ให้ยื่นแบบ	บช.1		ซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่
เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี	 พร้อมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้
	 วิธีการยื่นแบบ	 บช.1	 ให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
สรรพากร	 (www.rd.go.th)	 เท่านั้น	สำาหรับวิธีปฏิบัติในการ
ยื่นแบบ	บช.1	เป็นดังนี้
	 1.	ให้ยื่นแบบ	 บช.1	 พร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล	 โดยไม่สามารถ
ยื่นเฉพาะแบบ	บช.1	ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
	 2.	 หากไม่สามารถยื่นแบบ	 บช.1	 ให้ครบตามจำานวน
ของสัญญาในคราวเดียวกัน	 สามารถยื่นเพิ่มเติมให้ครบตาม
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จำานวนของสัญญาได้ภายในกำาหนดเวลาการยื่นแบบภาษี
เงินได้
	 3.		หากสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้ดัง-
กล่าว	 คู่สัญญายื่นแบบ	 บช.1	 ไม่ครบถ้วนตามจำานวนของ
สัญญา	 จะทำาให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วย
งานภาครัฐ
	 4.	คู่สัญญาต้องยื่นแบบ	 บช.1	 จนกว่าจะสิ้นภาระ
ผูกพันตามสัญญา	หรือระยะเวลาประกันผลงานสิ้นสุดลง
	 5.	หากคูส่ญัญาเหน็วา่แบบ	บช.1	มรีายการรายรบัราย
จา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้น	สามารถยืน่แกไ้ขปรบัปรงุรายการแบบ	
บช.1	แต่ละฉบับได้
	 6.	หากคู่สัญญามิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 คู่สัญญาต้องไปลงทะเบียนขอเป็นผู้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเทอร์เน็ตของกรม
สรรพากร
	 7.	กรณคีูส่ญัญาเปน็นติบิคุคลซึง่เปน็มลูนธิหิรอืสมาคม	
ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล	 ตาม
มาตรา	47(7)	(ข)	แห่งประมวลรัษฎากรและได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้ยื่นแบบ	บช.1	ภายใน	150	วัน	นับแต่วัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
	 ดงันัน้	หากบคุคลหรอืนติบิคุคลทีเ่ปน็คูส่ญัญากบัหนว่ย
งานภาครัฐ	ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ	ฉบับนี้จะส่งผล	ดังนี้

ผลการไม่ปฏิบัติตามและการเพิกถอนรายชื่อการขาด

คุณสมบัติ

	 ผลการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ	 ฉบับนี้	 จะทำาให้ขาด
คุณสมบัติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	 ซึ่งมี	 2	
กรณ	ีคอื	ไมแ่สดงแบบ	บช.1	ภายในระยะทีก่ำาหนด	หรอื	แสดง
แบบ	 บช.1	 ไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำาคัญ	 ผลการขาด
คุณสมบัติดังกล่าว	 มีผลให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นชื่อของ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐ	 เป็นบัญชีดำา	 (Blacklist)	 ไว้ที่เว็บไซต์ของ	
ป.ป.ช.	มผีลบงัคบัหา้มมใิหห้นว่ยงานภาครฐักอ่นติสิมัพนัธใ์ดๆ	
กับบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว	ทั้งนี้	การขาดคุณสมบัติการ
คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนั้น	 มิได้ห้ามเฉพาะสัญญาที่มี
มูลค่า	2,000,000	บาท	หรือ	500,000	บาท	เท่านั้น	และใน
กรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการร่วมค้า	การขาดคุณสมบัติที่จะเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	 มีผลใช้บังคับกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้าทั้งหมด
	 การเพิกถอนรายชื่อการขาดคุณสมบัติทำาได้โดย											
คูส่ญัญาไดย้ืน่แบบ	บช.1	ทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้	และไดแ้สดง
แบบ	บช.1	ครบถว้นถกูตอ้งในสาระสำาคญั	ระบบอเิลก็ทรอนกิส์
จะลบรายชื่อคู่สัญญาดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขาด
คุณสมบัติการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
	 การจัดทำาแบบ	บช.1	ตามประกาศฯ	ของ	ป.ป.ช.	นั้น	
ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลตรงตาม
วตัถปุระสงคว์า่มกีารรบัจา่ยอะไรบา้ง	และไมเ่ปน็ภาระสำาหรบั
ผูป้ระกอบการมากเกนิไป	จงึทำาใหม้คีวามแตกตา่งจากการจดั
ทำาบัญชีทั่วไป	 ดังนั้น	 ผู้เขียนขอนำาเสนอความแตกต่างของ
แต่ละประเด็น	ดังนี้
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2556

ตารางที่	1		ความแตกต่างระหว่างการจัดทำาแบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ	(บช.1)	กับบัญชีทั่วไป

 ประเด็น	 แบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ	(บช.1)	 บัญชีทั่วไป

	 เกณฑ์ท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี	 -	 ในแบบฟอร์มหน้า	1	ใช้เกณฑ์เงินสดขณะท่ีใน	 -	 ใช้เกณฑ์คงค้าง	
	 	 	 แบบฟอร์มหน้า	2	ใช้เกณฑ์คงค้าง	

	 รูปแบบการจัดทำาบัญชี	 -	 เป็นการจัดทำาบัญชีตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ	 -	 ภาคเอกชนต้องจัดทำาบัญชีตาม
	 	 	 ป.ป.ช.	เพ่ือความสะดวกในการกรอกข้อมูล	 	 มาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภา
	 	 	 ตรงตามวัตถุประสงค์ว่ามีการรับจ่ายอะไรบ้าง	 	 วิชาชีพบัญชีฯ	และตามกฎหมายของ
	 	 -	 การจัดทำาบัญชีเป็นรายสัญญาหรือโครงการ	 	 หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
	 	 	 เช่น	ใน	1	โครงการ	มี	5	สัญญา	ให้พิจารณา	 -	 จัดทำาบัญชีเป็นภาพรวมของกิจการ	
	 	 	 จากแต่ละสัญญาท่ีเกิน	500,000	บาท	ข้ึนไป	
	 	 	 (นับต้ังแต่	1	เมษายน	2556	เป็นต้นไป)	 	

	 การย่ืนแบบกับสรรพากร	 -	ย่ืนออนไลน์เท่าน้ัน	 -	ย่ืนเป็นเอกสารหรือย่ืนออนไลน์	

	 ผลการย่ืนไม่ครบ/	ไม่ถูกต้อง/		 -	 ไม่ต้องเสียค่าปรับ	ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะข้ึน	 -	 เสียค่าปรับ
	 ไม่ทันตามระยะเวลาท่ีกำาหนด		 	 ช่ือของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติเป็น
	 	 	 บัญชีดำา	(BlackList)	ไว้ท่ีเว็บไซต์ของป.ป.ช.	
	 	 	 มีผลบังคับห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อ
	 	 	 นิติสัมพันธ์ใดๆ	กับบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว	 	

	 จำานวนคร้ัง/	ระยะเวลาในการย่ืน	 -	 ย่ืนแก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติมได้ไม่จำากัดคร้ัง	ไม่มี	 -	 ย่ืนแก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติมได้ไม่จำากัดคร้ัง
	 แก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติม		 	 ระยะเวลากำาหนด	ไม่มีค่าปรับจากการย่ืนแก้ไข	 	 ไม่มีระยะเวลากำาหนด	 แต่มีค่าปรับ 
	 	 	 หรือย่ืนเพ่ิมเติม	 	 จากการย่ืนแก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติม

	 การตรวจสอบและแสดงความเห็น	 -	ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง	 -	ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
	 	 	 ความเห็น	 	 แสดงความเห็น

ที่มา:	เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้เขียน

ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 1.	การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานภาครัฐตามประกาศฉบับนี้	 	 คู่สัญญาไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานภาครัฐ
ทัง้หมดตามประกาศฉบบันีไ้ดจ้ากฐานขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง	ป.ป.ช.	เนือ่งจากหนว่ยงานแตล่ะหนว่ยมกีารจดัตัง้ตามกฎหมายการ
จัดตั้งหน่วยงานคนละฉบับ	ทำาให้การตรวจสอบการเป็นหน่วยงานภาครัฐนั้นกระจัดกระจาย
 ผู้ประกอบการ:	สอบถามโดยตรงไปที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญานั้นๆ		
 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญา:	 หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรแจ้งสถานะความเป็นหน่วยงานภาครัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง	 โดยหากเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องระบุถึง	 บริษัทลูกด้วยว่า	 มีบริษัทอะไรบ้าง	 เป็นรัฐวิสาหกิจ		
ด้วยหรือไม่	เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับคู่สัญญาที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้		
 ป.ป.ช.	:	ควรรวบรวมรายชื่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้	ไว้ที่เว็บไซต์ของ	ป.ป.ช.	หรือจัดทำา	
Link	เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับคู่สัญญาที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้		
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	 2.	การละเลยของเจา้หนา้ทีพ่สัดทุีไ่มต่รวจสอบรายชือ่
ของกจิการทีถ่กูขึน้บญัชดีำา	(BackList)	กอ่นทำาสญัญาระหวา่ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ	ทำาให้รัฐเสีย
หาย
 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญา:	 	 สำาหรับหัวหน้า
หน่วยงานต้องแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ	เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่
และกล้าที่จะลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการตรวจสอบราย
ชือ่ทีถ่กูขึน้บญัชดีำา	สำาหรบัเจา้หนา้ทีพ่สัดตุอ้งเขา้ไปตรวจสอบ
รายชื่อที่ถูกขึ้นบัญชีดำาในเว็บไซต์ของ	ป.ป.ช.	ทุกครั้ง
	 3.	ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้รับเลขคุมสัญญาในระบบ	 e-GP	 จากหน่วยงานภาครัฐ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐไม่กรอกข้อมูล
สัญญาลงในระบบ	ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบ	
บช.1	ได้
 ผู้ประกอบการ:		ทำาจดหมายสอบถามหน่วยงานภาค
รัฐที่เป็นคู่สัญญา	 หากยังไม่ได้รับเลขคุมสัญญา	 ก็ให้ทำา
จดหมายไปยงั	ป.ป.ช.	เพือ่ชีแ้จงการไมไ่ดร้บัเลขคมุสญัญาจาก
ภาครัฐที่เป็นคู่สัญญา
 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญา:	 หัวหน้าหน่วยงาน
ตอ้งแจง้เวยีนแนวทางการปฏบิตัใิหก้บัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งได้
รับทราบ	เพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และกล้าที่
จะลงโทษกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่ไม่สนใจ	 ไม่ใส่ใจ	 หรือ	 ละเลย
การกรอกข้อมูลรายละเอียดของสัญญาในระบบ	 e-GP	 โดย
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของสัญญาให้กับ					
คูส่ญัญาทกุครัง้และทำาใหเ้ปน็ปจัจบุนั	เพือ่ใหไ้ดเ้ลขคมุสญัญา
ในระบบ	 e-GP	 ให้ทันภายในระยะเวลาที่จะใช้ยื่นในแต่ละ		
รอบปีภาษีสำาหรับคู่สัญญา
 ป.ป.ช.	 :	 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้า
หน้าที่พัสดุของภาครัฐเพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญและ
ความจำาเป็นที่จะไม่ละเลยการกรอกข้อมูลรายละเอียดของ
สัญญา		เพื่อให้ได้เลขคุมสัญญาในระบบ	e-GP	ให้ทันภายใน
ระยะเวลาที่จะใช้ยื่นภาษีแต่ละปีของผู้ประกอบการที่เป็น							
คูส่ญัญา	นอกจากนีค้วรมบีทลงโทษทีช่ดัเจนใหก้บัภาครฐัทีไ่ม่
สามารถออกเลขคุมสัญญาในระบบ	 e-GP	 ให้กับผู้ประกอบ
การที่เป็นคู่สัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่จะใช้ยื่นภาษี
	 4.	จากขอ้กำาหนดการจา่ยเงนิเพือ่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ	 กำาหนดให้	
ถ้ารายการรับจ่ายเกิน	30,000	บาท		ต้องผ่านบัญชีธนาคาร
เทา่นัน้	สำาหรบัผูป้ระกอบการขนาดใหญม่ภีาพลกัษณท์ีน่า่เชือ่
ถืออยู่แล้ว	อาจไม่พบปัญหาเพราะมีระบบการรับจ่ายเงินโดย

ผ่านธนาคาร	 แต่จะมีปัญหากับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	 ใน
การซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า	 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบ
การขนาดเล็กจะไม่รับเช็ค	 แต่จะรับเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาเช็คคืน				
 ผู้ประกอบการ	(ผู้ซื้อ)	:		เลือกซื้อสินค้า/บริการ	จาก
ร้านที่รับเช็ค/เงินโอนผ่านธนาคาร	โดยในช่วงเริ่มต้นอาจต้อง
สร้างเครดิตความไว้วางใจให้กับผู้ขายว่าเมื่อผู้ขายได้รับเงิน
โอนผ่านบัญชีแล้วจึงรับสินค้า/บริการ	
	 5.	ปัญหากรณีเป็นสัญญาปลายเปิด	เช่น	คิดค่าขนส่ง	
500,000	บาทต่อครั้ง	แต่ไม่ทราบว่าจะใช้บริการกี่ครั้ง	ทำาให้
ไม่สามารถกำาหนดมูลค่าสัญญาได้	
 ผู้ประกอบการ	 :	 สามารถบันทึกจำานวนเงินตามงบ
ประมาณของภาครัฐที่กำาหนดไว้ได้
	 จากประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้และแนวทางปฏบิตัสิำาหรบั
ผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้น	 ทำาให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง	
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ					
ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนควรทำาความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	การ
เปดิบญัชเีดนิสะพดั	การจา้งพนกังานบญัชี	การเลอืกใชบ้รกิาร
สำานกังานบญัช	ีตลอดจนการวางแผนภาษ	ีทัง้นี	้เพือ่ประโยชน์
ต่อธุรกิจและต่อประเทศชาติในการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติในการจดัซือ้จดัจา้ง	นอกจากนีก้ารปรบัตวัของหนว่ย
งานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ก็มีส่วนสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น	ดังนี้

การปรับตัวของหน่วยงานต่างๆ

	 หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ตลอดจนผูท้ีไ่ดท้ำาสญัญา
รับทุนสนับสนุนเพือ่การวิจัยจากหนว่ยงานภาครัฐ		ควรมีการ
ปรับตัวดังนี้
ภาครัฐ 
 หวัหนา้หนว่ยงานภาครฐั	ควรใหค้วามสำาคญั	ตระหนกั
ในการดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามประกาศฉบับนี้	
และกล้าที่จะลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 เจ้าหน้าที่พัสดุของภาครัฐ		ควรใส่ใจ	สนใจ	ไม่ละเลย
การปฏิบัติงานตามภาระงานในหน้าที่ของตน	ซึ่งอาจทำา
ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศได้
ภาคเอกชน 
 1.	ผู้ประกอบการ	โดยจำาแนกเป็นดังนี้
	 	 ผู้ประกอบการที่มีระบบบัญชีที่ดีอยู่แล้ว	คือ	มีฝ่าย
บัญชีที่ทำาบัญชีเพื่อส่งภาษีให้สรรพากรได้ด้วยตนเอง	 กลุ่มนี้
ไม่ต้องปรับตัวมาก	 แต่ภาระหนักจะอยู่ที่ฝ่ายบัญชีที่ต้องวาง
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ระบบเอกสาร	 การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล	 ตลอดจนทำา
รายงานประกอบที่อธิบายกระแสเงินสดมากขึ้น	 นอกจากนี้
แล้วในส่วนของ	 ผู้บริหารระดับสูงต้องปรับตัวด้วยการศึกษา
และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ	 ของประกาศ
ฉบับนี้ด้วย	 เนื่องจากอาจทำาให้ขาดโอกาสรับงานจากหน่วย
งานภาครัฐ	 และไม่ควรมองว่าเป็นภาระงานของฝ่ายบัญชี	
เพียงฝ่ายเดียว	ถึงแม้โดยเนื้องานจะเป็นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบัญชีก็ตาม	เช่นเดียวกับการทำางานอื่นๆ	ที่ต้องได้รับการ
สนับสนุน	 ความร่วมมือจากหลายฝ่ายอย่างเต็มที่และเต็มใจ		
จึงเป็นบทบาทสำาคัญของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องเป็นผู้ให้
กำาลงัใจ	ใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ	เพือ่ใหง้านใน
องค์กรดำาเนินต่อไปได้อย่างเป็นระบบ
	 	 ผู้ประกอบการที่ใช้บริการจากสำานักงานบัญชี	 โดย
มีสำานักงานบัญชีเป็นผู้จัดทำาและส่งงบการเงินให้กับกรม
สรรพากร	กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลมาก	เนื่องจากมีสำานักงาน
บัญชีที่จะวางแผนจัดทำาให้	 ซึ่งก็จะต้องจ่ายค่าบริการในส่วน
นี้เพิ่มขึ้น		
	 	 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถแยกผลกำาไรขาดทุนได้
ในแตล่ะโครงการ	จงึตอ้งปรบัตวัโดยการศกึษาใหพ้อเขา้ใจและ
หาคนและระบบมาจัดการให้
 2.	นกับญัชใีนหนว่ยงานของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีเ่ปน็
คู่สัญญากับภาครัฐ	 	 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาแบบ		
บช.1	 ของแต่ละสถานประกอบการ	 ต้องวางแผนเพื่อเตรียม
ระบบงานให้รองรับการเก็บข้อมูลรับจ่ายเงินรายโครงการ/
สัญญา	เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สญัญาทีต่อ้งเกบ็ไวย้ืน่หลายป	ีหากนกับญัชคีนเดมิลาออก	คน
ใหม่จะได้ทำางานต่อเนื่องไปได้	
 3.	สำานกังานบญัช	ีมบีทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุให้
ธุรกิจจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดย
จุดแข็งของสำานักงานบัญชีไทย	 คือ	 มีความรู้ในด้านการทำา
บัญชี	 ภาษีอากรและการจัดทำางบการเงิน	 ตลอดจนสามารถ
ให้บริการอย่างครบวงจรทางด้านบัญชี	 ภาษีและกฎหมาย		
ขณะที่จุดอ่อนของสำานักงานบัญชีไทย	 คือ	 การไม่ให้เวลาแก่
ลูกค้าได้อย่างเต็มที่	 การไม่ตรงต่อเวลาในการส่งงบการเงิน	
(ปัญญาภรณ์	กงประดิษฐ์	และ	วรรณี		เตโชโยธิน,	2553)	ขาด
มาตรฐานในการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำานวน
สำานักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชีใน
ปัจจุบันจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	มีจำานวนไม่ถึงร้อยละ	2	
ของธรุกจิทีจ่ดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ทีใ่หบ้รกิาร
บัญชี	 การทำาบัญชีและการตรวจสอบบัญชีและการให้คำา
ปรึกษาด้านภาษี	(นภาพร	หงษ์ภักดี,	2555)		ดังนั้น	สิ่งสำาคัญ
ที่สำานักงานบัญชีควรตระหนักก็คือ	 ไม่ควรรับงานมากเกิน

ความสามารถทีจ่ะดแูลและรบัทำาบญัชใีหก้บัลกูคา้ได	้และควร
นำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการบรกิารและการปฏบิตังิาน	
เน้นการวางแผนภาษีให้กับลูกค้า	 สนับสนุนให้บันทึกบัญชี
อย่างถูกต้องเพื่อนำาข้อมูลบัญชีที่ได้ไปใช้เพื่อการจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เน้น
คุณภาพการให้บริการสอดคล้องกับค่าตอบแทนในการรับทำา
บัญชี	และหากต้องรับทำาแบบ	บช.1	 ให้กับลูกค้า	สำานักงาน
บญัชตีอ้งวางแผนเพือ่เตรยีมระบบงานใหร้องรบัการเกบ็ขอ้มลู
รับจ่ายเงินรายโครงการ/สัญญา	 หรืออาจจะต้องมองหา
ซอฟต์แวร์บัญชีสำาเร็จรูปที่จะเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้	 ซึ่งเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทำาข้อมูล
	 การปรบัตวัของผูเ้กีย่วขอ้งแตล่ะฝา่ยนัน้	ไดแ้ก	่ภาครฐั
ต้องเข้าใจภาระที่จะต้องมีต่อภาคเอกชนในการให้ความร่วม
มือ	 สำาหรับภาคเอกชนต้องปรับตัวโดยการเปิดเผยข้อมูล
รายรบัรายจา่ยของโครงการหรอืสญัญาทีท่ำากบัภาครฐั	ซึง่เปน็
ภาระเพิม่เตมิทีบ่รษิทัตอ้งปรบัตวั		นอกจากนีส้ำาหรบัผูท้ีไ่ดท้ำา
สญัญารบัทนุสนบัสนนุเพือ่การวจิยัจากหนว่ยงานภาครฐัตอ้ง
ปรับตัว	 ด้วยการวางแผนการจัดเก็บเอกสารประกอบรายรับ	
รายจ่ายของโครงการ	 เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและนำามาใช้				
ผู้เขียนเสนอว่า	 ควรมีอย่างน้อย	 3	 ชุดคือ	 ชุดที่	 1	 (ตัวจริง)			
เก็บไว้ทำาเบิกจ่ายโครงการ		ชุดที่	2	เก็บไว้ประกอบการบันทึก
ในแบบ	บช.1	และชุดที่	3	สำารองเก็บไว้	และควรเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารขึ้นใหม่สำาหรับงานวิจัยแต่ละโครงการ	เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนกับยอดการใช้จ่ายเงิน	

บทสรุป

		 เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ภาครัฐ	 ต้องตรวจสอบว่า	 จะต้องจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการ	 (บช.1)	ต่อกรมสรรพากรหรือไม่	 โดยพิจารณา
จากเงื่อนไขการใช้บังคับทั้ง	4	ข้อดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	หาก
เข้าเงื่อนไขการบังคับข้างต้นทั้ง	4	ข้อ	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทำาและยื่นแบบ	
บช.1	ตามสัญญาแต่ละโครงการต่อกรมสรรพากร	นอกเหนือ
จากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจำาปี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่	 1	
เมษายน	2555	เปน็ตน้ไป	การจดัทำาแบบ	บช.1	มวีตัถปุระสงค์
เพือ่เปน็การปอ้งปรามการทจุรติ	ทำาใหท้ราบกำาไรขาดทนุ	ราย
ได้	ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ	มีประโยชน์ในการตรวจสอบ
ภาษีเงินได้	การตรวจสอบควบคู่กับการดำาเนินคดีทุจริต	และ
สามารถตรวจสอบเส้นทางการใช้จ่ายเงินรายโครงการที่เป็น	
คูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครฐัดงักลา่วได	้	ดงันัน้	จงึเปน็บทบาท
ของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 หรือภาค
เอกชนที่ต้องปรับตัว	 และวางแผนระบบการทำางาน	 การยื่น
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แบบ	บช.1	จึงเป็นภาระเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ	และสิ่งที่
สำาคัญคือ	 เจ้าของและฝ่ายบริหารระดับสูงของแต่ละสถาน
ประกอบการต้องตระหนักว่า	 การทำาบัญชี	 บช.1	 เป็นเรื่อง
สำาคัญ	ต้องลงมากำากับดูแล	และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	
	 การจัดทำาแบบ	บช.1	มีบทบาทช่วยส่งเสริม	สนับสนุน
นโยบายการคลัง	(Fiscal	Policy)	ได้โดยเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	 หรือการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบจากโครงการของรัฐ	 ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	 อาจนำาเงินที่ได้รับจากการ
เปน็คูส่ญัญาดงักลา่ว	ไปดำาเนนิการในทางทีไ่มช่อบ	ไดแ้ก	่จา่ย
เพื่อให้มีการสมยอมในการเสนอราคาเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน
ราคาอยา่งเปน็ธรรม	หรอืจา่ยใหแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่าครฐัเพือ่ใหไ้ด้
เป็นคู่สัญญา	การจ่ายเงินลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้ภาระต้นทุน
ในการดำาเนินการโครงการของรัฐเพิ่มสูงขึ้น	ดังนั้น	การจัดทำา
แบบ	บช.1	 จะช่วยให้การใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน	 ใน
การจดัหาสนิคา้และบรกิารทีม่ใีหก้บัประชาชนไดร้บัสวสัดกิาร
และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	อกีทัง้เปน็การสนบัสนนุนโยบายการ
เงินการคลังของภาครัฐทำาให้มองเห็นรายได้ของภาคเอกชน
และภาครัฐบาลซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน	 ป้องกัน
และควบคุมการเลี่ยงภาษี	 การหลบภาษีของบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	ท้ายที่สุด
ก็จะส่งผลไปยังรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีกลับมาเป็น
เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำาไปพัฒนาประเทศต่อไป	
	 อาจเกดิคำาถามวา่	แบบบญัชรีบัจา่ยรายโครงการ	(บช.
1)	จะชว่ยตรวจสอบการทจุรติไดอ้ยา่งไร			ผูเ้ขยีนเหน็วา่	แบบ	
บช.1	 สามารถใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเมื่อมีปัญหาร้อง
เรยีน	การจดัทำาแบบ	บช.1	ไมใ่ชบ่ญัชทีีน่กับญัชทีำาเปน็ประจำา	
แต่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับจ่าย	 และไม่เป็นภาระสำาหรับผู้
ประกอบการมากเกินไป	จึงมี	2	แผ่น	แต่มีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติค่อนข้างมาก	ในการจัดทำาแบบ	บช.1	ตามกฎหมายนี้
เป็นหน้าที่ของเจ้าของกิจการไม่ใช่หน้าที่ของผู้ทำาบัญชี	 อาจ
เนื่องด้วยชื่อแบบบัญชีซึ่งทำาให้หลายฝ่ายมุ่งไปว่าต้องเป็น
ภาระของนักบัญชี	จึงเป็นภาพว่า	นักบัญชีเข้ามาช่วยป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่	 19)	 เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2553	 เรื่องความโปร่งใส	 ดังนั้น	 หาก									
นักบัญชีทำาดีจะเป็นการประกอบวิชาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี		
อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะออกกฎระเบียบมามากมายสักเพียงใด	
สิ่งสำาคัญอยู่ที่	“การทำาหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา”	นั่น
คอื	แตล่ะคนมคีวามพอใจตามสทิธทิีถ่กูตอ้งทีแ่ตล่ะคนควรจะ
ได้รับ	ก็จะเป็นการป้องปรามการทุจริตได้อย่างแท้จริง


