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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
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(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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สนิ
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ต่ อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ใช้ แ บบบั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศนี้
ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้อ ๕ แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้ สิน ของเจ้าพนั กงานของรัฐซึ่งมีห น้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ
ข้อ 6 แบบบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับเจ้าพนั กงานของรัฐ
ซึ่งมีห น้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อยู่ก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ แต่ได้ดาเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังจากที่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ 7 ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ เ ป็น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร่างแก้ไข ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ครั้งที่ 117/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีที่ยื่น

 เข้ารับตาแหน่ง
 พ้นจากตาแหน่ง
(เฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น)
 ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่

เดือน

ชื่อ

พ.ศ.

.

ชื่อสกุล
(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ตาแหน่งปัจจุบัน ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ (ทุกตาแหน่ง)
สังกัด/หน่วยงาน
.
ตาแหน่งเมื่อครั้งยื่นบัญชีเข้ารับตาแหน่ง
วันที่เข้ารับตาแหน่ง
เดือน
วันที่มีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งหรือคำสั่งแต่งตั้ง

พ.ศ.
/

สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารสาหรับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เอกสารหลักฐานรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

.

สาหรับผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับ

ลงชื
ได้ทาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นแล้
ว ่อ





/

(

สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
ลงชื่อ ....................................................................... เจ้าหน้าที่
(.......................................................................)

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. / กรรมการ ป.ป.ช.
)
ลงชื่อ ..............................................................................

- ลับ -

คาอธิบายทั่วไป
การจัดทาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1. ให้ยนื่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ จำนวน 1 ชุด เว้นแต่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ
ของผู้ดำรงตำแหน่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสำรประกอบ จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด) ดังนี้
1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ได้แก่ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ
1.2 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
1.3 ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
1.4 ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่
 ข้ำรำชกำรพลเรือน
(1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ทบวง กรม
(2) หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
 ข้ำรำชกำรทหำร
(1) ปลัดกระทรวงกลำโหม
(2) ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
(3) ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ
 ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
 ปลัดกรุงเทพมหำนคร
 กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
 หัวหน้ำหน่วยงำนขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เลขำธิกำรสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนอื่นของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ได้แก่ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย
 อธิกำรบดี/เลขำธิกำร/ผู้อำนวยกำร สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดของรัฐ และสถำบันอุดมศึกษำในกำกับของรัฐ
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
1.5 ผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้แก่
 กรุงเทพมหำนคร ได้แก่
(1) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
 เมืองพัทยำ ได้แก่
(1) นำยกเมืองพัทยำ
(2) รองนำยกเมืองพัทยำ
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
 เทศบำลนคร ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 เทศบำลเมือง ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 เทศบำลตำบล ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

- ลับ -

- ลับ โดยในเบื้องต้น ให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อควำมในสำเนำบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน (*) และเอกสำรประกอบ ตำมหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขประจำตัวประชำชน วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ (ปิดเฉพำะเลขที่บ้ำน แต่ให้เปิดที่ตั้ง
ตำบล อำเภอ ) หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมล์
 รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน ได้แก่ เลขที่บัญชีธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
 รายละเอียดอื่น ๆ ได้แก่ เลขประจำตัวประชำชน ผู้กู้ยืมและผู้ให้กยู้ ืม ภำพถ่ำยทรัพย์สินอื่น และหมำยเลขบัตรเครดิต
2. คู่สมรส หมำยถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย และบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้
2.1 ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับเจ้ำพนักงำนของรัฐ โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลภำยนอกรับทรำบว่ำเป็นกำรอยู่กินเป็นสำมีภริยำกันตำมประเพณี
2.2 เจ้ำพนักงำนของรัฐแสดงให้ปรำกฏว่ำมีสถำนะเป็นสำมีภริยำกัน หรือมีพฤติกำรณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป
ว่ำมีสถำนะดังกล่ำว
2.3 บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้ำพนักงำนของรัฐและต่อมำได้จดทะเบียนหย่ำขำดจำกกันตำมกฎหมำย
แต่ยังแสดงให้ปรำกฏหรือมีพฤติกำรณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ำมีสถำนะเป็นสำมีหรือภริยำกัน
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หมำยถึง
3.1 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีอำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีหน้ำทีย่ ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เว้นแต่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส
3.2 บุตรทีเ่ กิดจำกบิดำมำรดำซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสที่มีอำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน แต่บิดำได้แสดงออกหรือรับรองโดยอุปกำระเลี้ยงดู ให้กำรศึกษำ ดูแลรักษำพยำบำล แสดงออกต่อสังคม
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมว่ำเป็นบุตรของตน เว้นแต่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส
4. ให้แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ำรับตำแหน่ง พ้นจำกตำแหน่ง (เฉพำะผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น) พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกสำมปีตลอดเวลำที่ยังดำรงตำแหน่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
5. ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ต้องแสดงรำยกำร ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่ำงประเทศและในบริษทั ต่ำงประเทศ
(Offshore company) และให้รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมำยให้อยู่ในควำมครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม
6. ผู้ยื่นบัญชีจะต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนำหลักฐำนที่มีข้อควำมทุกหน้ำ
ไม่ว่ำจะเป็นสำเนำหลักฐำนของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบุคคลอื่น (คูส่ มรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ หรือบุคคลอื่น
ไม่ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง)
7. หลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ หมำยถึง สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90 หรือ 91) ทีไ่ ด้ยื่นต่อกรมสรรพำกรในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ
กรณีผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแยกกัน ให้แนบ
สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของทุกคน
8. กรณีในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำไม่ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เนื่องจำกมีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์
ตำมประมวลรัษฎำกร ให้ชี้แจงกรณีไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. ในหน้ำ 6
9. กำรกรอกข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เรียงลำดับจำกผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
10. หำกช่องรำยกำรในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่เพียงพอ ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นใบแทรกได้

- ลับ -

- ลับ หน้า 1

1

ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขประจาตัวประชาชน

*

ผู้ยื่นบัญชี

*
วันเดือนปี เกิด ………./…………………../…………………..

ชื่อและชื่อสกุล……………………..………………………………………………….……………………….

อายุ.……………ปี

(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ชื่อเดิม……………………………………………………………… ชื่อสกุลเดิม……………………………………………..……………………….
สถานภาพ



.



โสด



สมรส



อยู่กินกันฉันสำมีภริยำ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

คูส่ มรสเสียชีวิต เมื่อวันที…่ ……../………………../………………



หย่ำ เมื่อวันที่………../………………../………………

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : อำคำร/หมู่บ้ำน…………………………….…………………………….เลขที่…* ……………..……………………หมู่ท…ี่ ..……………...
ตรอก/ซอย………………………………....ถนน………………………………………………...ตำบล/แขวง……………..…………………………………......
อำเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด……………………………………………..….รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์…* …………………………………....โทรศัพท์มือถือ*……………………………………………อีเมล์…*………………………………………………….…..
.

บิดา : ชื่อและชื่อสกุล………………………………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
มารดา : ชื่อและชื่อสกุล…………………..………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
ตาแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

วันที่เข้ารับตาแหน่ง

ประวัตกิ ารทางานย้อนหลัง 5 ปี
ระยะเวลาดารง
ตาแหน่ง (ปี พ.ศ.)

หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 2
เลขประจาตัวประชาชน

*

คู่สมรส

*
วันเดือนปี เกิด ………./…………………../…………………..

ชื่อและชื่อสกุล……………………..………………………………………………….……………………….

อายุ.……………ปี

(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ชื่อเดิม……………………………………………………………… ชื่อสกุลเดิม……………………………………………..……………………….
* กรณีคู่สมรสเป็นคนต่ำงด้ำว หนังสือเดินทำงเลขที่.....................................................................................................
สัญชำติ............................................................................. ประเทศ..........................................................................
สถานภาพการสมรส

 จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่………../………………../………………
 อยู่กินกันฉันสำมีภริยำ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

ตาแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

.



ไม่ได้ประกอบอำชีพ
หมายเหตุ

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :  ที่อยู่เดียวกันกับผู้ยื่นบัญชี
อำคำร/หมู่บ้ำน…………………………………………………….เลขที่…*………………………………หมู่ท…ี่ …………….. .
ตรอก/ซอย………………………………....ถนน………………………………………………...ตำบล/แขวง………………………………………..
อำเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด……………………………………………..….รหัสไปรษณีย์
*
โทรศัพท์…* …………………………………....โทรศัพท์มือถือ……………………………………………อี
เมล์…* ……………………………………..
.

บิดา : ชื่อและชื่อสกุล………………………………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………......………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
มารดา : ชื่อและชื่อสกุล…………………..………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………….....……สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…

หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรสมำกกว่ำหนึ่งคน ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลคู่สมรสเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

.

- ลับ หน้า 3

บุตร




บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย ลำดับที่............................. จำนวน……..…….คน
บุตรที่เกิดจำกบิดำมำรดำที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดำได้แสดงออก หรือรับรองโดยอุปกำระเลี้ยงดู
ให้กำรศึกษำ ดูแลรักษำพยำบำล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมว่ำเป็นบุตรของตน
ลำดับที่............................. จำนวน……..…….คน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

1

................................................................................

2

................................................................................

3

................................................................................

4

................................................................................

5

................................................................................

อายุ

ที่อยู่ และ สถานศึกษา / ที่ทางาน

ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
วัน เดือน ปี เกิด*........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
.........
*
……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ทีอ่ ยู่.*........................................................................................
.........
*
……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................

หมายเหตุ กรณีมีบุตรมำกกว่ำช่องรำยกำร ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลบุตรเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 4

พี่น้อง
ลาดับที่

พีน่ ้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำ หรือมำรดำ จำนวน………….คน
ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ

ที่อยู่ * และ ที่ทางาน

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

1
.......................................................................

2

3

4

5

6

7

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

หมายเหตุ กรณีมีพี่น้องมำกกว่ำช่องรำยกำร ผูย้ ื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลพี่น้องเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 5

2

ข้อมูลรายได้ต่อปี และรายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

รายได้ต่อปี (โดยประมาณ)

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

1. รายได้ประจา ได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม หรือโบนัส เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
2. รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่ำเช่ำ หรือกำรขำยทรัพย์สิน เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
3. รายได้จากการรับให้ ได้แก่ กำรรับให้ทรัพย์สิน หรือกำรรับมรดก เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
4. รายได้จากการทาเกษตรกรรม ได้แก่ กำรทำนำ กำรทำไร่ กำรทำสวนผลไม้ หรือกำรเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
5. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รำยได้ที่นอกเหนือจำกข้อ 1 ถึง 4 เช่น ค่ำนำยหน้ำ เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
4

รวมรายได้ต่อปี

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 6
รายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. รายจ่ายประจา ได้แก่ ค่ำอุปโภคบริโภค ค่ำผ่อนที่อยู่อำศัย ค่ำผ่อนรถยนต์ หรือเบี้ยประกัน เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
(4) .................................................
(5) .................................................
(6) .................................................
(7) .................................................
(8) .................................................
(9) .................................................
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................
2. รายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน ค่ำอุปกำระบิดำมำรดำ ค่ำท่องเที่ยว หรือเงินบริจำค เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
(4) .................................................
(5) .................................................
(6) .................................................
(7) .................................................
(8) .................................................
(9) .................................................
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................
4

รวมรายจ่ายต่อปี

3

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) - (8)

 กรณีไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. เนื่องจาก....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 7

4

ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้าพเจ้าขอแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายการต่อไปนี้

รายการทรัพย์สิน
1. เงินสด

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

. . . . . . . . .

เฉพาะเงินสดตั้งแต่สามแสนบาทขี้นไป

2. เงินฝาก

. . . . . . . .

3. เงินลงทุน

. . . . . . .

4. เงินให้กู้ยืม

. . . . . .

5. ที่ดิน

. . . . . . . .

6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
7. ยานพาหนะ

. . . . . .

8. สิทธิและสัมปทาน
9. ทรัพย์สินอื่น

. . .

. . . . . .

รวมทรัพย์สิน
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น

รายการหนี้สิน
1. เงินเบิกเกินบัญชี .

. . . . .

2. เงินกู้จากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่น . . . . .
3. หนี้สินที่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือ . . . . . . . .
4. หนี้สินอื่น . . . . . . . . .
รวมหนี้สิน
รวมหนี้สินทั้งสิน

คารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทรัพย์สินและหนีส้ ินที่แสดงไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและมีอยู่จริงทุกประการ

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ -

รายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 8

คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้แนบเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย ครบถ้วนแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
(กรุณาใส่เครื่องหมายถูก  ลงในช่อง หน้ารายการของเอกสารประกอบที่แนบมา)

รายการทรัพย์สิน
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

เงินสด
เงินฝาก
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ยานพาหนะ
สิทธิและสัมปทาน
ทรัพย์สินอื่น

รายการหนี้สิน






1.
2.
3.
4.

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
หนี้สินอื่น

สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
 ผู้ยื่นบัญชี
 คู่สมรส
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หากบั ญ ชี ท รั พย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบที่ ยื่ น ในครั้ ง นี้ เป็ น ตาแหน่ ง ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้ อ งเปิ ดเผยบั ญ ชี ท รั พย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ด าเนิ น การลบหรื อ ตั ด ทอนหรื อ ท าโดยประการอื่ น ใดในส าเนาบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงการดาเนินการดังกล่าวแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 9

รายละเอียดประกอบรายการเงินสด
ผู้ยื่นบัญชี
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนเงินรวม
จานวนเงินรวม
จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
กรณีถือครองเงินตราต่างประเทศ

ลาดับ
ที่

จานวนเงินบาท

สกุลเงิน

จานวนเงินตามสกุลเงิน

ของ
อัตราแลกเปลี่ยน
(บาท/หน่วย)

ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

คาชี้แจง
กรณีผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
มีวัตถุประสงค์ในการถือครองเงินสดดังกล่าว เพื่อ.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายการเงินสด

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือรวมกันตั้งแต่สำมแสนบำทขึ้นไป
ทั้งในรูปของธนบัตร เหรียญกษำปณ์ หรือรำยกำรที่เทียบเท่ำเงินสด
เช่น แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนำณัติ เป็นต้น

- กรณีเป็นรำยกำรทีเ่ ทียบเท่ำเงินสด ให้แสดง สำเนำแคชเชียร์
เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนำณัติ เป็นต้น

กรณีที่ถือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้เทียบเป็นสกุลเงินบำท
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนอ้ำงอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ให้ชี้แจง
เหตุผลของการถือครองด้วย

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินฝาก

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินฝาก หมำยถึง เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน รวมถึง
สลำกออมทรัพย์ บัตรเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
- สถาบันการเงิน หมำยถึง ธนำคำร (ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำร
ของรัฐทุกแห่ง) และสถำบันกำรเงินอื่น เช่น บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
เป็นต้น

- สำเนำสมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชีและ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
หำกยอดเงินฝำกคงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่ำว ให้ใช้สำเนำ
สมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏยอดรำยกำรก่อนและหลังวันแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรือสำเนำสมุดคู่ฝำกที่ปรำกฏ
ยอดรำยกำรก่อนวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
พร้อมรับรองว่ำรำยกำรเงินฝำกไม่มีกำรเคลื่อนไหวจนถึงวันที่
มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำหนังสือรับรองยอดเงินฝำกคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรือ
- รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (STATEMENT) ของเดือนที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- สำเนำสลำกออมทรัพย์ หรือสำเนำบัตรเงินฝำก
- กรณีมีเงินฝำกในสถำบันกำรเงินอื่น ที่ไม่มีสมุดคูฝ่ ำก
ให้แสดงสำเนำหนังสือรับรองยอดเงินฝำกคงเหลือ หรือหลักฐำน
อื่นใด ที่แสดงยอดเงินฝำกคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 10

รายละเอียดประกอบรายการเงินฝาก
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
เลขที่บญ
ั ชี *

สถาบันการเงิน / สาขา

จานวนเงิน

ของ
ผย.

คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยนื่ บัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินลงทุน

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินลงทุน หมำยถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและที่รัฐบำล
ค้ำประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญำต หลักทรัพย์และ
เงินลงทุนอื่น
- หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้าประกัน หมำยถึง หลักทรัพย์ที่
รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ เช่น พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชำติ เป็นต้น
- หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หมำยถึง หลักทรัพย์ของ
บริษัทที่จดทะเบียนและได้รับอนุญำตให้ทำกำร ซื้อ - ขำย ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้
หน่วยลงทุน สิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้/หน่วยลงทุนหรือตรำสำรอื่นใด
ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
กองทุนรวม กองทรัสต์ เป็นต้น
- หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น หมำยถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่มไิ ด้
ทำกำรซื้อ - ขำย ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุน
ในห้ำงหุ้นส่วน หรือกิจกำรค้ำอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนตัว
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสำมัญ หุ้นกู้ กิจกำรเลีย้ งสัตว์เพื่อกำรค้ำ
กำรลงทุนทำงกำรเกษตร กิจกำรร้ำนค้ำขำยของชำ เป็นต้น

- สำเนำพันธบัตร
- สำเนำหลักทรัพย์
- สำเนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นกู้/
หน่วยลงทุน
- สำเนำหนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือนำยทะเบียน
หลักทรัพย์ (Broker) หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ณ วันที่มี
หน้ำทีแ่ สดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำหลักทรัพย์หรือสำเนำหนังสือรับรองของบริษัท หรือ
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
- สำเนำหนังสือรับรองของห้ำงหุ้นส่วนหรือหลักฐำนกำร
เป็นหุ้นส่วน
- สำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้รบั ประโยชน์ในทรัสต์
- กรณีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ ณ วันที่มีหน้ำทีแ่ สดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หรือสำเนำใบเสร็จรับเงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ทรี่ ะบุ
จำนวนหุ้น
- กรณีเป็นกิจกำรค้ำอื่นที่ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนตัวให้ระบุสถำนที่
ดำเนินกิจกำร พร้อมทั้งภำพถ่ำยสถำนที่ดำเนินกิจกำร สำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) และบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน (ถ้ำมี)
- กรณีเป็นกิจกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรค้ำ กำรลงทุนทำงกำรเกษตร
ให้ระบุสถำนทีด่ ำเนินกิจกำร พร้อมทั้งภำพถ่ำยสถำนที่ดำเนิน
กิจกำร และบัญชีรำยกำรทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ
ทำงกำรเกษตร เช่น เครื่องสีข้ำว เครื่องเพำะกล้ำ เครื่อง
เกี่ยวนวดข้ำว เป็นต้น
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 11

รายละเอียดประกอบรายการเงินลงทุน
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ประเภทเงินลงทุน

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
จานวนหน่วย

วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่า ณ วันที่มีหน้าทีแ่ สดง
รายทรัพย์สินและหนี้สิน

ของ
ผย. คส.

บ.

* หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมำยถึง เงินที่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลกูย้ ืม

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกู้ยมื เงิน หรือหลักฐำนอื่นที่แสดง
กำรให้กู้ยืมเงิน เช่น สำเนำหนังสือรับสภำพหนี้ของลูกหนี้
สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิตกิ รรม สำเนำหลักประกัน
เป็นต้น
(กรณีให้นิติบุคคลกู้ยมื เงิน ให้แนบสำเนำงบกำรเงินประจำปี
และเอกสำรประกอบงบกำรเงินทีป่ รำกฏรำยกำรเงินกู้ของ
นิติบุคคลนั้นประกอบด้วย)
- กรณีไม่มีหลักฐำนกำรกู้ยมื ให้จดั ทำเอกสำรที่ระบุชื่อและ
ชื่อสกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวกของลูกหนี้ พร้อมสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของลูกหนี้ โดยระบุยอดหนี้คงเหลือ
ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 12

รายละเอียดประกอบรายการเงินให้กู้ยืม
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุล
ผู้กู้ยืม

ที่อยู่ */ อาชีพ ผู้กู้ยืม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน/เดือน/ปี
ที่ให้กู้ยืม

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยนื่ บัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการที่ดิน
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
มีสิทธิครอบครองตำมกฎหมำย

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำโฉนดทีด่ ิน หรือสำเนำเอกสำรแสดงสิทธิครอบครอง
ที่ดิน เช่น
แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ,ใบจอง (น.ส. 2) ,
หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข) ,
ใบไต่สวน (น.ส. 5) ,หนังสือแสดงกำรทำประโยชน์ ซึ่งออกให้แก่
สมำชิกนิคมสหกรณ์ (ก.ส.น. 5) ,หนังสือแสดงกำรทำประโยชน์
ซึ่งออกให้แก่สมำชิกนิคมสร้ำงตนเอง (น.ค. 3) ,หนังสืออนุญำต
ให้เข้ำทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นต้น
- สำเนำสัญญำซื้อขำย (ถ้ำมี)

- ลับ -

- ลับ หน้า 13

รายละเอียดประกอบรายการที่ดิน
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

ประเภท
เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่

แปลง จานวนเงินรวม
แปลง จานวนเงินรวม
แปลง จานวนเงินรวม
ที่ตั้ง

ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

เนื้อที่
ไร่

งาน

ตร.ว.

ว/ด/ป
ที่ได้มา

การได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หมำยถึง บ้ำนที่พกั อำศัย
และสิ่งปลูกสร้ำงอื่น เช่น บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮำส์ ห้องชุด
ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว โกดังเก็บของ เรือนแพแถว แพหรือเรือ
ซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- กรณีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นที่มีเลขที่ทะเบียนบ้ำน
ให้แนบภำพถ่ำยสำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมระบุว่ำปลูกสร้ำง
บนที่ดินแปลงใดและของบุคคลใด หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุด
- กรณีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นไม่มเี ลขที่ทะเบียนบ้ำน
ให้แนบภำพถ่ำยสี พร้อมระบุว่ำปลูกสร้ำงบนที่ดินแปลงใด
และของบุคคลใด

- ลับ -

- ลับ หน้า 14

รายละเอียดประกอบรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

ประเภท /
ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

เลขที่ *

หลัง จานวนเงินรวม
หลัง จานวนเงินรวม
หลัง จานวนเงินรวม
ที่ตั้ง

ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

ปลูกสร้างบน
เอกสารสิทธิ์
(เลขที่)

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
ว/ด/ป
ที่ได้มา

การได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการยานพาหนะ
ยานพาหนะ หมำยถึง ยำนพำหนะต่ำง ๆ เช่น รถจักรยำนยนต์
รถยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อใช้งำนทำงกำรเกษตร เรือยนต์
เครื่องบินส่วนบุคคล เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำทะเบียน หรือคู่มือกำรจดทะเบียนยำนพำหนะ
เช่น สำเนำทะเบียนรถยนต์ สำเนำทะเบียนรถจักรยำนยนต์
ใบอนุญำตใช้เรือ ใบสำคัญจดทะเบียน(อำกำศยำน) เป็นต้น
- เอกสำรอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
- กรณียำนพำหนะเก่ำ ไม่มีสำเนำจดทะเบียน หรือเอกสำร
อื่นใด ให้แนบภำพถ่ำยสี พร้อมระบุว่ำเป็นยำนพำหนะ
ประเภทใด และของบุคคลใด

- ลับ -

- ลับ หน้า 15

รายละเอียดประกอบรายการยานพาหนะ
ผู้ยื่นบัญชี รถยนต์
มูลค่ารวม
คู่สมรส รถยนต์
มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รถยนต์
มูลค่ารวม
ลาดับ
ที่

ประเภท

คัน รถจักรยานยนต์
คัน รถจักรยานยนต์
คัน รถจักรยานยนต์

หมายเลข
ทะเบียน

จังหวัด

คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ลา
ลา
ลา
ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการสิทธิและสัมปทาน

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

สิทธิและสัมปทาน หมำยถึง สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรที่รัฐ
อนุญำตให้เอกชนจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ จนถึงสิทธิที่รฐั หรือเอกชนรับรอง และสำมำรถ
คำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์
ในงำนวรรณกรรม ศิลปกรรม สิทธิตำมสัญญำสัมปทำนต่ำง ๆ
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน สิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสำร
สิทธิของทำงรำชกำร สิทธิสมำชิกสนำมกอล์ฟ ประกันชีวิต
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรจ้ำงปลูกสร้ำงโรงเรือน สัญญำจองซื้อบ้ำนหรือห้องชุด เป็นต้น

- สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
- สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิในกำรเป็นสมำชิกสโมสร หรือชมรม
- สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิ เช่น สัญญำเช่ำ สัญญำจะซื้อจะขำย
- ใบชำระภำษีที่ดิน หรือภำพถ่ำยสีที่ดินที่ครอบครอง
ทำประโยชน์
- สำเนำหน้ำสัญญำกรมธรรม์ และเอกสำรรับรองกำรชำระ
เบี้ยประกันทีผ่ ่ำนมำ หรือมูลค่ำเวนคืนกรมธรรม์ ณ วันที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำใบแจ้งยอดเงินสมำชิกประจำปี กองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.)
- สำเนำใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สำเนำสัญญำจ้ำงปลูกสร้ำงโรงเรือนฯ และสำเนำหลักฐำนกำร
จ่ำยหรือรับเงินของผู้รับจ้ำง หรือสัญญำจองซื้อห้องชุด หรือ
สัญญำจองซื้อบ้ำน

- ลับ -

- ลับ หน้า 16

รายละเอียดประกอบรายการสิทธิและสัมปทาน
ผู้ยื่นบัญชี มูลค่ารวม
คู่สมรส มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวม
ลาดับที่

ประเภท

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

วัน / เดือน / ปี
ที่สิ้นสุด

มูลค่า

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

ทรัพย์สินอื่น หมำยถึง ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนติ ิภำวะแต่ละรำย นอกจำกทรัพย์สินที่ระบุในรำยกำร
ที่ 1 - 8 โดยแยกประเภททรัพย์สนิ อื่น ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อัญมณี เครื่องประดับ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
ทองคำ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
อำวุธปืน มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
นำฬิกำ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
งำนศิลปะ โบรำณวัตถุ พระเครื่อง พระบูชำ หรือวัตถุมงคล
มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
(6) ทรัพย์สินอื่นนอกจำกประเภททรัพย์สิน (1) – (5)
ที่มีมูลค่ำต่อชิ้นตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป

- ภำพถ่ำยสี พร้อมบัญชีแสดงรำยละเอียด
- ใบรับรองคุณภำพสินค้ำ หรือใบสำคัญแสดงกำรซื้อ
หรือใบทะเบียนสินค้ำ (ถ้ำมี) และแสดงมูลค่ำปัจจุบันของ
ทรัพย์สินแต่ละรำยกำร
- ใบอนุญำตให้มีและใช้อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(แบบ ป.4)

- ลับ -

- ลับ หน้า 17

รายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี มูลค่ารวม
คู่สมรส มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวม
ลาดับ
ที่

รายการ

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
จานวนหน่วย

วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี หมำยถึง
 เงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร
 หนีค้ ้ำงชำระบัตรเครดิตทุกประเภทรวมกัน
ตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทขึ้นไป

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำสมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และยอดหนี้
คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หำกยอดหนี้คงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่ำว ให้สำเนำสมุดคู่ฝำกที่
ปรำกฏยอดหนี้รำยกำรก่อนและหลังวันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน หรือ
- รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Statement) ของเดือนที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำสัญญำเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือสำเนำหนังสือ
รับรองยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มิใช่วงเงิน
เบิกเกินบัญชีตำมสัญญำ
- สำเนำใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ทั้งนี้ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต จะออก
ให้เป็นรำยเดือน ให้ใช้เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้ำที่แสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 18

รายละเอียดประกอบรายการเงินเบิกเกินบัญชี
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับที่

สถาบันการเงิน / สาขา

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

เลขที่บญ
ั ชี /
*
เลขที่บตั รเครดิต

ยอดหนี้คงเหลือ

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หมำยถึง เงินกู้ทุกประเภท
จำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอืน่ ที่ค้ำงชำระ
สถำบันกำรเงินอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
โรงรับจำนำ เป็นต้น

- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกูย้ มื เงิน และสำเนำหนังสือรับรอง
ยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำใบเสร็จชำระหนี้ หรือใบแจ้งหนี้ที่ระบุยอดหนีค้ งเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จชำระหนี้ จะออกให้เป็นรำยเดือน
ให้ใช้เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและ
หนี้สิน หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มหี น้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดหนีเ้ งินกู้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 19

รายละเอียดประกอบรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับที่

สถาบันการเงินอื่น / สาขา

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

วัน / เดือน / ปี
ที่ทาสัญญา

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

หนี้สินทีม่ ีหลักฐานเป็นหนังสือ หมำยถึง หนี้สินหรือเงินกู้ที่มี
หลักฐำนเป็นหนังสือจำกบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ธนำคำร
และสถำบันกำรเงินอื่น เช่น บริษทั ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทุนหมู่บำ้ น
เป็นต้น รวมถึงหนีส้ ินจำกกำรเช่ำซื้อยำนพำหนะด้วย

- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกู้ยมื เงิน และสำเนำหนังสือรับรอง
ยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่
มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำใบเสร็จชำระหนี้ หรือใบแจ้งหนี้ที่ระบุยอดหนีค้ งเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จชำระหนี้ จะออกให้เป็นรำยเดือนให้ใช้
เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้ำที่ยนื่ บัญชี หรือ
- กรณีเป็นหนีเ้ ช่ำซื้อยำนพำหนะ ให้ใช้สำเนำสัญญำเช่ำซื้อ และ
สำเนำหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ หรือสำเนำใบเสร็จชำระ
หนี้ค่ำงวดรถที่แสดงยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- สำเนำหลักฐำนอื่นใด ที่แสดงถึงกำรเป็นหนี้ และยอดหนี้
คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน

คาอธิบายรายการหนี้สินอื่น
หนี้สินอืน่ หมำยถึง หนี้สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ที่ 1 - 3 เช่น หนี้สินจำกกำรกู้ยืมโดยมิได้ทำสัญญำ หนีส้ ินตำม
คำพิพำกษำ เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- ให้จัดทำเอกสำรทีร่ ะบุชื่อและชือ่ สกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่ตดิ ต่อ
ได้สะดวกของเจ้ำหนี้ พร้อมแสดงยอดเงินกู้คงเหลือ (เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย) ณ วันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำคำพิพำกษำ
- สำเนำหลักฐำนอื่นใด ที่แสดงถึงกำรเป็นหนี้ และแสดง
ยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 20

รายละเอียดประกอบรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้กู้

ที่อยู่ผู้ให้กู้

*

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ทาสัญญา

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

รายละเอียดประกอบรายการหนี้สินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้กู้ / เจ้าหนี้

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

ที่อยู่ผู้ให้กู้ *

วัน / เดือน / ปี
ที่กู้

ยอดหนี้คงเหลือ

ของ
ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

รายละเอียดของเอกสารประกอบ
ลาดับที่
1

จานวน
(แผ่น)

รายการเอกสาร
สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ (ภ.ง.ด. 90, 91)

2

เอกสารประกอบประเภทรายการทรัพย์สิน
(1) เงินสด
(2) เงินฝำก
(3) เงินลงทุน
(4) เงินให้กู้ยืม
(5) ที่ดิน
(6) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำง
(7) ยำนพำหนะ
(8) สิทธิและสัมปทำน
(9) ทรัพย์สินอื่น

3

เอกสารประกอบประเภทรายการหนี้สิน
(1) เงินเบิกเกินบัญชี
(2) เงินกู้จำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอื่น
(3) หนี้สินที่มีหลักฐำนเป็นหนังสือ

4

(4) หนี้สินอื่น
สำเนำเอกสำรอื่น ๆ (อำทิ หนังสือหรือคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือลำออก บัตรประจำตัวประชำชน
ใบสำคัญจดทะเบียนสมรส ใบสำคัญกำรหย่ำ หนังสือสำคัญแสดงกำรเปลีย่ นชื่อตัว มรณบัตร เป็นต้น)
รวมเอกสารทั้งสิ้น

หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ที่

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

บทกาหนดโทษ
ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
ผู้ ใ ด จ ง ใ จ ไม่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายการ ทรั พย์ สิ น แ ละห นี้ สิ น แ ละ เอกสา ร ประกอบ
ต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือ จงใจยื่นบัญชี แสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ ท ราบ และมี พ ฤติ ก ารณ์ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี เ จตนาไม่ แ สดงที่ ม าแห่ ง ทรั พ ย์ สิ น
หรื อ หนี้ สิ น ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ลับ -

