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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้ ยื่น บั ญ ชี ” หมายความว่า เจ้าพนั ก งานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“สํ านั ก งาน ป.ป.ช.” หมายความว่า สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จริต แห่ งชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง สํานั ก งาน ป.ป.ช. ภาค หรือ สํ านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ การยื่น บัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ใช้แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน โดยผู้ยื่นบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดส่งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน
(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓) ยื่นบัญชีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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การจั ด ส่ ง บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบทั้ ง กรณี ที่ จั ด ส่ ง ด้ ว ยตนเอง
หรือ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น จั ด ส่ งแทน ให้ จั ด ส่งต่ อ สํ านั ก งาน ป.ป.ช. โดยให้ ถื อ ว่าวัน ที่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับบัญชีเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี จัดส่งบัญ ชีทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ ถื อ วัน ที่ เจ้ าพนั ก งานไปรษณี ย์ ได้ รับ ลงทะเบี ย นเป็ น วั น ยื่ น บั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสาร
ประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี ยื่ น บั ญ ชี ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ตํ า แหน่ ง ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น
และหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่ง และพ้นจากตําแหน่ง
(๒) ตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด นอกจาก (๑) ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่สมรสตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ซึ่งดํ ารงตํ าแหน่ งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙)
ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้น
จะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย ผู้ยื่นบัญชีผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ ๘ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตําแหน่ง หมายถึง
(๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ ถื อวันถวายสั ตย์ ปฏิ ญาณต่ อพระมหากษั ตริย์ เป็ นวั นเข้ ารั บ
ตําแหน่ง
(๒) สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร ให้ถือวัน ปฏิญ าณตนในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก (๑)
ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
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(๕) ข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา
ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ถือ วัน ที่ พระบรมราชโองการแต่งตั้ งมีผล เป็น วันเข้ ารับ
ตําแหน่ง
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๘) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๙) ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึน้ ไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๐) ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ ถือวัน ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศรับ รอง
ผลการเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๓) สมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร ให้ ถือ วัน ที่ ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ งประกาศรับ รอง
ผลการเลือกตั้ง หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๔) นายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๖) สมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา ให้ ถื อ วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศรั บ รอง
ผลการเลือกตั้ง หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๗) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี น คร นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือวันแถลงนโยบายในที่ประชุมแห่งสภา
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้ง มีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
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(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (8) ถึง (๑๙) ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล
หรือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล หรือวันที่ที่ประชุมของผู้มีอํานาจแต่งตั้งมีมติ หรือวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหรือตามที่ระเบียบบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น ๆ กําหนด แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเป็นประการอื่นหรือมีเหตุอื่น ทําให้ไม่สามารถกําหนดวันที่มีหน้าที่
ยื่น บั ญ ชีท รัพ ย์สิ น และหนี้ สิน กรณี เข้ารับ ตําแหน่ งตามวรรคหนึ่ งได้ วัน ที่ มี ห น้ าที่ ยื่ นบั ญ ชี ท รัพ ย์สิ น
และหนี้สินกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ ๙ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
(๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ถือวันที่ลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวัน
พ้น จากตําแหน่ ง ในกรณี คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ถือวัน ที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือวันถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือวันยุบสภา หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันที่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกใหม่ปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒสิ ภา
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก (๑)
ให้ ถือ วัน ที่ ผู้ มี อํานาจแต่ งตั้ งพ้ น จากตํ าแหน่ ง หรือ วัน ที่ คํ าสั่ งให้ พ้ น จากตําแหน่ งมี ผล หรือ ลาออก
หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๕) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ให้ถือวันที่
ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น
แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ถือวันที่พ้น จากตํา แหน่งตามที่กฎหมายกําหนด เป็น วัน
พ้นจากตําแหน่ง
(๗) ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ ให้ ถื อ วั น ที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด
เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๘) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึน้ ไป ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙) ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิ จารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้ นไป ให้ถือวันที่พ้ นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(๑๐) ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ หรือวันถัดจาก
วันที่ยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๓) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๔) นายกเมืองพัทยา ให้ ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา ให้ ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง พ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่คําสั่งให้
พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๖) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๗) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี น คร นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง
หรือวันที่คําสั่งให้พ้น จากตําแหน่ งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจาก
ตําแหน่ง
(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (8) ถึง (๑๙) ให้ถือวันที่พ้นจากตําแหน่งหรือวันที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ซึ่ ง ดํ า รงตํ าแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ห น้ าที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบจํานวนสองชุด ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ อีกชุดหนึ่งเป็นสําเนาคู่ฉบับ โดยในเบื้องต้น
ให้ ผู้ยื่น บัญ ชีปกปิด ข้อความในสําเนาบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามหลั กเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(1) นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
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(2) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิ กสภาท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ลงทะเบียน
บัญชีในสารบบและออกใบรับให้ผู้ยื่นบัญชีไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ
ซึ่งเป็ น หลักฐานที่พิ สูจน์ ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงิน ได้
บุ ค คลธรรมดาในรอบปี ภ าษี ที่ ผ่ านมา โดยในกรณี ยื่ น เป็ น เอกสารผู้ ยื่ น จะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ รับ รอง
ความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทํา
รายละเอี ย ดของเอกสารประกอบบั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ยื่ น ด้ ว ย ทั้ งนี้ ทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ที่ต้องแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
และต้องยื่นภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เป็ น การเข้ า รับ ตํ าแหน่ ง ให้ ยื่ น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ถั ด จากวั น เข้ า รั บ
ตําแหน่ง
(๒) ในกรณี ที่เป็น การพ้น จากตําแหน่งหรื อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นภายใน
หกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) ในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นภายในหกสิบวัน
นับแต่วันถัดจากวันดํารงตําแหน่งครบทุกสามปี
ข้อ ๑๒ กรณี ที่ มี พ ระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ให้ มี ผ ลย้ อ นหลั ง หรื อ กรณี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ให้มีผลย้อนหลัง ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการ
หรือวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 11 หรือข้อ ๑2 ผูย้ ื่นบัญชีอาจยื่นคําขอขยาย
ระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นต่อสํานักงาน ป.ป.ช.
หากเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเห็นสมควร จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ จัด ทํ าเป็ นหนังสืออย่างน้อ ยต้ องระบุ รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
(2) ตําแหน่งที่ยื่น
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(4) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

(5) เหตุผลและความจําเป็น พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ในกรณีที่เลขาธิการเป็นผู้ยื่นบัญชี การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑๔ กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกินกําหนดระยะเวลาตามข้อ 11
หรื อ ข้ อ ๑2 หรื อ ข้ อ ๑3 แล้ ว แต่ ก รณี ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ข องการยื่ น บั ญ ชี ล่ า ช้ า
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจัดทําเป็นหนังสือ
หนังสือชี้แจงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
(๒) ตําแหน่งที่ยื่น
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๔) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
(๕) เหตุผลของการยื่นบัญชีล่าช้าพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ ก่ อ นวั น ครบกํ า หนดระยะเวลาที่ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ผู้ ยื่ น บั ญ ชี
อาจยื่นคํ าขอแก้ไขบั ญชีทรัพย์สินและหนี้ สินและเอกสารประกอบที่ ได้ยื่ นไว้แล้ว หรือยื่ นคํ าขอยื่นบั ญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็ได้
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว หากผู้ยื่นบัญชีมีความประสงค์
จะขอแก้ไขบัญ ชีทรัพย์สิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว หรือขอยื่นบัญ ชีทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นบัญชียื่นคําขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นคําขอ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้มีห น้ าที่ยื่น บั ญ ชีแสดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ต่อคณะกรรมการป้ อ งกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม หรือ ตามที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่ถึงคราว
ต้องยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ สิน ในกรณี เข้ารับตําแหน่ง พ้น จากตําแหน่ง ทุกสามปี
ที่อยู่ในตําแหน่ง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในกรณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ถึ ง คราวต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
กรณี พ้ น จากตํ าแหน่ งมาแล้ ว เป็ น เวลาหนึ่ งปี ในวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ย
การป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ประกาศนี้ใช้บั งคับ
ให้พ้นจากการเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่นในกรณีดังกล่าว
ข้อ ๑๗ การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ได้ ยื่ น ไว้ แ ล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่า
เป็นการยื่นตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๘ การยื่น บั ญ ชีท รัพ ย์สิน และหนี้สิ นกรณี ยื่น ทุก สามปีต ลอดเวลาที่ยั งดํารงตํ าแหน่ ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ให้นับระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีผู้ยื่นบัญ ชีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีต่อไปนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์ สิน
และหนี้สินครั้งล่าสุด
(๒) กรณีผู้ยื่นบัญชีไม่เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีห น้าที่ยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ 11 (๓)
ให้เริ่มนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๙ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสตามข้อ ๖ วรรคสอง ให้ใช้บังคับ
กับผู้ยื่นบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ข องผู้ ซึ่ ง อยู่ กิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย าโดยมิ ไ ด้
จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๐ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เป็ น ผู้รัก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

