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 ส�านักงาน ป.ป.ช. หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการจัดท�าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป 

                  ส�านักงาน ป.ป.ช.
                  กันยายน 2563





ความรู้เกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ค�าอธบิายรายการทรพัย์สินและหนีสิ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

บทก�าหนดโทษ 

ภาคผนวก

ส่วนที่ 4

ตัวอย่างการกรอก
บัญชทีรพัย์สินและหนีสิ้นของเจ้าหน้าทีข่องรฐั

พร้อมการจัดท�ารายละเอยีดของ
เอกสารประกอบบัญชฯี

หน้า 9

หน้า 26

หน้า 37

หน้า 63 

หน้า 40



ส่วนที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน    



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
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ส่วนที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

1. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีดังนี้
   1) ผู้มีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 ประกอบด้วย

 1.1 นายกรัฐมนตรี
 1.2 รัฐมนตรี
 1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 1.4 สมาชิกวุฒิสภา
 1.5 ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
  1.5.1  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  1.5.2  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  1.5.3  ที่ปรึกษารัฐมนตรี
  1.5.4  ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
  1.5.5  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  1.5.6  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  1.5.7  โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
  1.5.8  รองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
  1.5.9  เลขานุการรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
  1.5.10 ประจ�าส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  1.5.11 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  1.5.12 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

  1.6.1  ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
  1.6.2  ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
  1.6.3  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.4  ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
  1.6.5  ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.6  ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
  1.6.7  ที่ปรึกษาผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.8  โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.9  โฆษกประธานวุฒิสภา
  1.6.10 โฆษกผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.11 เลขานุการประธานรัฐสภา
   

(1) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

 1.6 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของผูม้หีน้าท่ีย่ืนบญัชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ 

ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
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  1.6.12 เลขานุการรองประธานรัฐสภา
  1.6.13 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.14 เลขานุการประธานวุฒิสภา
  1.6.15 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.16 เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
  1.6.17 เลขานุการผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.18 ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
  1.6.19 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
  1.6.20 ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.21 ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
  1.6.22 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  1.6.23 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
  1.6.24 ผู้ช่วยเลขานุการผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(5) ตุลาการศาลปกครอง

(4) ตุลาการศาลยุติธรรม

(6) อัยการ

(3) ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
 3.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 3.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 3.3 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 3.4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 3.5 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 
 ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีผู ้พิพากษาข้ึนไป รวมทั้งผู ้ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู ้พิพากษาข้ึนไปตามประกาศ 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม เร่ือง การก�าหนดต�าแหน่งและเทยีบต�าแหน่งข้าราชการตลุาการทีเ่รียกช่ือ
อย่างอื่น

 
 ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดศีาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป รวมทัง้ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่าอธบิดศีาล
ปกครองชัน้ต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง การก�าหนดต�าแหน่งและเทียบ
ต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 
 ข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดีอยัการข้ึนไป

 

  “ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู ้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยยกเว้นกรณีตามมาตรา 11 (1)
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(7) ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง

 7.8 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ
  7.8.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
   7.8.1.1 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  7.8.2 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   7.8.2.1 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  7.8.3 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   7.8.3.1 เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  7.8.4 สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ
   7.8.4.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   7.8.4.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   7.8.4.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   7.8.4.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  

 7.1 ส�าหรับข้าราชการพลเรือน
  7.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
  7.1.2 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 7.2 ส�าหรับข้าราชการทหาร
  7.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
  7.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  7.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
 7.3 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
 7.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
 7.6 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 7.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  7.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  7.7.2 เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  7.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  7.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต สัง่ ณ วันท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ข้อ 1 ให้ยกเลกิความในบทนยิามค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งระดับสงู”  

ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน “ผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม 

หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองส�าหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพส�าหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึง

ผู ้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น

ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก�าหนด หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

และหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
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 7.9 ต�าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง
  7.9.1 ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
       กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  7.9.2 ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหารผู ้อ�านวยการ 
       และรองผูอ้�านวยการองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  7.9.3 ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังาน 
  7.9.4 ผูด้�ารงต�าแหน่งอธิบดีหรือต�าแหน่งทีม่ช่ืีออย่างอืน่ท่ีมฐีานะเป็นอธบิดี ซ่ึงเป็นผูบั้งคบั 
       บญัชาของส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  
       ราชการแผ่นดิน
  7.9.5 เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  7.9.6 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7.9.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7.9.8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7.9.9  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7.9.10 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
  7.9.11 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  7.9.12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  7.9.13 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  7.9.14 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
  7.9.15 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  7.9.16 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  7.9.17 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7.9.18 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  7.9.19 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  7.9.20 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  7.9.21 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  7.9.22 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  7.9.23 อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  7.9.24 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  7.9.25 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
  7.9.26 เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ 
 7.10 ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
  7.10.1 เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  7.10.2 เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
  7.10.3 เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง
  7.10.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  7.10.5 เลขาธิการวุฒิสภา
 
 

  

*

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิเร่ือง ก�าหนดต�าแหน่งของผูม้หีน้าทิ่ีย่ืนบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ

ตามมาตรา 102  (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2563

*
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      8. ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 

 9.1 กรุงเทพมหานคร
  9.1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  9.1.2 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  9.1.3 ประธานทีป่รึกษา ทีป่รกึษา เลขานกุาร และผูช่้วยเลขานกุารผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
         9.1.4 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 9.2 เมืองพัทยา
  9.2.1 นายกเมืองพัทยา
  9.2.2 รองนายกเมืองพัทยา
  9.2.3 ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา
  9.2.4 สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 9.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  9.3.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  9.3.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  9.3.3 ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  9.3.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 9.4 เทศบาลนคร
  9.4.1 นายกเทศมนตรี
  9.4.2 รองนายกเทศมนตรี
  9.4.3 ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
  9.4.4 สมาชิกสภาเทศบาล
 9.5 เทศบาลเมือง
  9.5.1 นายกเทศมนตรี
  9.5.2 รองนายกเทศมนตรี
  9.5.3 สมาชิกสภาเทศบาล
 9.6. เทศบาลต�าบล
  9.6.1 นายกเทศมนตรี
  9.6.2 รองนายกเทศมนตรี
 9.7. องค์การบริหารส่วนต�าบล
  9.7.1 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
  9.7.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
  

(9) ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของผูบ้รหิารท้องถ่ิน รองผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีต้องย่ืนบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา 102  (9) 

พ.ศ. 2561
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2. ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง

 2) เจ้าพนักงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
          เรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ ตามมาตรา103  
(ดรูายละเอยีดรายช่ือต�าแหน่ง ในภาคผนวก ก)

 3) พนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยกองข้ึนไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน  
หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีต�าแหน่งและหน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตามมาตรา 158 

หมายเหตุ : คู่สมรส หมายถึง

 • คู่สมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ผู้ซ่ึงอยู่กินกันฉันสามีภริยา  โดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ดังนี้
   1. ได้ท�าพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในท�านองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากัน 
ตามประเพณี 
   2. เจ้าพนักงานของรัฐ แสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน  
หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
   3. บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียน 
หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของ 
สังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561

  บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายทีม่อีายุไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ ณ วันทีม่หีน้าทีย่ื่นบัญชีทรพัย์สนิ

และหนี้สิน

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ของผูซ่ึ้งอยู่กินกันฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้ 

จดทะเบยีนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561
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 ผู ้ ย่ืนบัญชีทรัพย ์สินและหนี้สิน ต ้องแสดงรายการทรัพย ์สินและหนี้สินของตน คู ่สมรส             
และบุตรที่ยังไม่บรรลนุติภิาวะ  ท่ีมอียู่จรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สนิท่ีมอบหมายให้อยู่ใน
ความครอบครอง หรอืดูแลของบุคคลอืน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณทีรัพย์สนิทีอ่ยู่ในความครอบครอง
ของบุคคลอื่นหรือที่ให้บุคคลอื่นถือครองแทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู ้ครอบครองหรือผู ้ถือครองแทน 
ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

7
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5. กรณีที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 3.1  รายได้ประจ�า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส เป็นต้น
    3.2  รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น
    3.3  รายได้จากการรับให้จ�าหน่ายทรัพย์สิน ได้แก่ รับมรดก รับให้ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น
     3.4  รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้ที่นอกเหนือจากข้อ 3.1 – 3.3  เช่น เงินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ค่านายหน้า รายได้จากการท�าการเกษตร เงินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

 4.1  รายจ่ายประจ�า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอปุโภคบรโิภค ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเบ้ียประกัน เป็นต้น
     4.2  รายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เงินบริจาค เป็นต้น

 5.1  ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ และผูบ้รหิารท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 
มหีน้าทีย่ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้
  (1) กรณีเข้ารับต�าแหน่ง
  (2) กรณีพ้นจากต�าแหน่ง

 ถ้าพ้นจากต�าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเดิมหรือต�าแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน  
ผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต�าแหน่งและกรณีเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้าม 
ทีผู่น้ัน้จะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
 
 5.2  ข้าราชการตลุาการซ่ึงด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อธิบดผีูพ้พิากษาข้ึนไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดศีาลปกครองช้ันต้นข้ึนไป ข้าราชการอยัการซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธิบดอียัการข้ึนไป  
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง และต�าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นก�าหนดให้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเจ้าพนกังานของรัฐทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ตามมาตรา 103 มหีน้าทีย่ื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ 
ดงันี้
  (1) กรณีเข้ารับต�าแหน่ง
  (2) กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  (3) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ในกรณีผู้ย่ืนบัญชี 5.1 และ 5.2 ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้นิด้วย ผูย่ื้นบัญชีผูน้ัน้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามท่ีผูน้ัน้จะย่ืนเพือ่เป็นหลกัฐาน
  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 105 และประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน 

ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ข้อ 16

3. รายได้ที่ต้องแสดง  

4. รายจ่ายที่ต้องแสดง
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6. วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 (1) วันที่มีหน้าท่ี่ย่ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับต�าแหน่ง  หมายถึง
  (1) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ถือวันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง 
  (2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ถือวนัปฏญิาณตนในทีป่ระชุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
เป็นวันเข้ารบัต�าแหน่ง
  (3) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (4) ข้าราชการการเมอืงอืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมอืงนอกจาก (1) 
ให้ถอืวนัทีค่�าสัง่แต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
   (5) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ให้ถอืวนัทีค่�าสัง่แต่งตัง้มีผล เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (6) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล
เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (7) ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล
เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (8) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อธบิดีผูพ้พิากษาข้ึนไป ให้ถือวันทีพ่ระบรมราชโองการแต่งตัง้มผีล เป็นวนัเข้ารับต�าแหน่ง
  (9) ข ้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่าด ้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นข้ึนไป ให ้ถือวันท่ี 
พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (10)  ข้าราชการอยัการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 
ตัง้แต่อธบิดอียัการขึ้นไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (11) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรับรอง 
ผลการเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (12) รองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันทีค่�าสัง่แต่งต้ังมผีล เป็นวันเข้ารบัต�าแหน่ง
  (13) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรับรอง 
ผลการเลอืกตัง้ หรือให้ถือวันทีป่ระธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตัง้ แล้วแต่กรณ ีเป็นวนัเข้ารับต�าแหน่ง
  (14) นายกเมืองพัทยา ให ้ ถือ วันที่คณะกรรมการการเลือก ต้ังประกาศรับรอง 
ผลการเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (15) รองนายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่ค�าสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์และวิธกีารย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ

ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ข้อ 8
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  (16) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ถือวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง 
ผลการเลือกต้ัง หรือให้ถือวันทีป่ระธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตัง้ แล้วแต่กรณ ีเป็นวันเข้ารบัต�าแหน่ง
   (17) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง 
นายกเทศมนตรีต�าบล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้ถือวันแถลงนโยบายในท่ีประชุมแห่งสภา 
เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
  (18) รองผูบ้ริหารท้องถ่ิน ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถ่ิน ให้ถือวันทีค่�าสัง่แต่งต้ังมผีล เป็นวันเข้ารบัต�าแหน่ง
  (19) สมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้ถือวันปฏญิาณตนในท่ีประชุมแห่งสภา เป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
   (20) เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (8) ถึง (19) ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งต้ัง 
มีผลหรือวันท่ีค�าสั่งแต่งต้ังมีผล หรือวันที่ที่ประชุมของผู ้มีอ�านาจแต่งต้ังมีมติ หรือวันที่คณะรัฐมนตร ี
มีมติเห็นชอบหรือตามทีร่ะเบียบบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานนัน้ ๆ  ก�าหนด แล้วแต่กรณ ีเป็นวันเข้ารับต�าแหน่ง
 ในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดเป็นประการอื่นหรือมีเหตุอื่น ท�าให้ไม่สามารถก�าหนดวันท่ีมีหน้าท่ี 
ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งได้ วันที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 (2) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณพ้ีนจากต�าแหน่งหรอืพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
หมายถึง
  (1) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ถือวันทีล่าออก หรอืด้วยเหตอุืน่ แล้วแต่กรณ ีเป็นวันพ้น
จากต�าแหน่ง ในกรณคีณะรัฐมนตรพ้ีนจากต�าแหน่งทัง้คณะ ให้ถือวันทีค่ณะรฐัมนตรีคณะใหม่ถวายสตัย์ปฏญิาณ
ต่อพระมหากษตัรย์ิ เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ถือวนัถึงคราวออกตามอายุของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
วนัยบุสภา หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (3) สมาชิกวุฒสิภา ให้ถือวันท่ีสมาชิกวุฒิสภาทีไ่ด้รบัเลอืกใหม่ปฏญิาณตนในทีป่ระชุมวุฒสิภา
หรอืลาออก หรอืด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (4) ข้าราชการการเมอืงอืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมอืงนอกจาก (1)
ให้ถือวันท่ีผูม้อี�านาจแต่งต้ังพ้นจากต�าแหน่งหรือวันทีค่�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งมผีล หรือลาออกหรือ ด้วยเหตอุืน่ 
แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (5) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาให้ถือวันที่
ผูม้อี�านาจแต่งต้ังพ้นจากต�าแหน่ง หรือวันทีค่�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งมผีล หรือลาออก หรือด้วยเหตอุืน่ แล้วแต่
กรณ ีเป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ข้อ 9
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  (6) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให ้ ถือวันที่พ ้นจากต�าแหน่งตามที่กฎหมายก�าหนด 
เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (7)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้ถือวันที่พ้นจากต�าแหน่งตามที่กฎหมายก�าหนด 
เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (8) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธิบดีผูพ้พิากษาข้ึนไป ให้ถือวันทีพ้่นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  (9) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นข้ึนไป ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก�าหนด เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  (10) ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอยัการข้ึนไป ให้ถือวนัท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามทีก่ฎหมายก�าหนด เป็นวันพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าทีข่องรฐั
  (11) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้ได้รับเลือกต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี หรือวันถัด 
จากวันที่ยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (12) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้มีอ�านาจแต่งต้ังพ้นจากต�าแหน่ง หรือ
วันที่ค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งมีผล หรือลาออกหรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (13) สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร ให้ถอืวนัถดัจากวนัครบวาระการด�ารงต�าแหนง่ หรอืวนัถดั
จากวันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (14) นายกเมอืงพทัยา ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรือลาออก หรอืด้วยเหตุอืน่ 
แล้วแต่กรณ ีเป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (15) รองนายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่ง หรือวันที่ค�าสั่ง 
ให้พ้นจากต�าแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (16) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรือวันถัด 
จากวันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (17) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง 
นายกเทศมนตรีต�าบล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือ
ลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
   (18) รองผูบ้รหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผูบ้รหิารท้องถิน่ ให้ถอืวันทีผู่้มีอ�านาจแต่งตัง้พ้นจากต�าแหน่ง
หรือวันที่ค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (19) สมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากต�าแหน่ง
  (20) เจ้าหน้าทีข่องรัฐ นอกจาก (8) ถึง (18) ให้ถือวันทีพ้่นจากต�าแหน่งหรอืวันทีพ้่นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีกฎหมายก�าหนด เป็นวันพ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วแต่กรณี
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 (1)  กรณีเข้ารับต�าแหน่ง ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริงในวันเข้ารับต�าแหน่ง  
โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับต�าแหน่ง
 กรณทีีม่พีระบรมราชโองการแต่งต้ังให้มผีลย้อนหลงั หรือกรณคี�าสัง่แต่งตัง้ให้มผีลย้อนหลงั ให้ย่ืนบัญชี
ทรัพย์สนิและหนีส้นิ ภายใน 60 วัน นบัแต่วนัถัดจากวันทีม่พีระบรมราชโองการ หรอืวันท่ีมคี�าสัง่แต่งตัง้ 

 (2)  กรณพ้ีนจากต�าแหน่งหรอืกรณพ้ีนจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สิน
ที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากต�าแหน่งหรือกรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต�าแหน่ง
หรือกรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (3)  กรณทีกุสามปีตลอดเวลาทียั่งด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้แสดงรายการทรัพย์สนิและหนี้สิน
ที่มีอยู่จริงในวันที่ครบทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ครบทุกสามปีตลอดเวลา 
ที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7. ก�าหนดเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

ตัวอย่าง

เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
วนัทีค่รบทกุสามปีฯ คอืวนัที ่1 มีนาคม 2565 

ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  

ตัวอย่าง

12

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ข้อ 11

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ข้อ 12
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9.  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเกินก�าหนดระยะเวลา

  (3) ย่ืนบัญชีกรณีเข้ารับต�าแหน่ง กรณีพ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
  (4) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
  (5) เหตุผลและความจ�าเป็น พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
 ท้ังนี ้ส�านกังาน ป.ป.ช. จะอนญุาตขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ การขยายระยะเวลาการย่ืนบัญชีทรพัย์สนิ
และหนี้สิน ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และจะขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้เพียงครั้งเดียว
 

 กรณย่ืีนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบเกินก�าหนดระยะเวลา ผูย่ื้นบัญชีต้องช้ีแจงเหตุ
ของการยื่นบัญชีล่าช้า เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  (1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
  (2) ต�าแหน่งที่ยื่น
  (3) ย่ืนบัญชีกรณีเข้ารับต�าแหน่ง กรณีพ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
  (4) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
  (5) เหตุผลของการยื่นบัญชีล่าช้า พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

8.  การขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ย่ืนบัญชีอาจย่ืนค�าขอขยายระยะเวลา
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยจัดท�าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  (1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
  (2) ต�าแหน่งที่ยื่น
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 • ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 • ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง
 • ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ดังนี้
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • นายกเมืองพัทยา
 • รองนายกเมืองพัทยา
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร)
 • นายกเทศมนตรี (เทศบาลเมือง)
 • นายกเทศมนตรี (เทศบาลต�าบล)
 • นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

 10.6 จ�านวนชุดของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ยื่นจ�านวน 1 ชุด เว้นแต่ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ดังต่อไปนี้ 
 • ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ได้แก่ นายกรฐัมนตรี รฐัมนตร ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิภา 
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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17

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2562 

 มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร (พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 106 

และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และวธิกีารเปิดเผยบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ พ.ศ. 2561

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

รองผูบ้ริหารท้องถ่ิน ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีต้องเปิดเผยบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ พ.ศ. 2561
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10. เอกสารและจ�านวนชุดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้
 10.1 แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนดเท่านั้น
     10.2 ส�าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 หลกัฐานการเสยีภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา หมายถึง ส�าเนาแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ในรอบปีภาษีที่ผ่านมาของผู้ย่ืน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ได้ย่ืนต่อ 
กรมสรรพากรในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 
 กรณผีูย่ื้น คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
แยกกนัให้แนบส�าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทุกคน 
 หากในรอบปีภาษทีีผ่่านมา ไม่มรีายได้ หรือมรีายได้พงึประเมนิไม่ถึงเกณฑ์  ทีต้่องย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แจ้งไว้ในหน้ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ ล�าดับที่ 1 พร้อมทั้งระบุ 
เหตุผลของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา  
 10.3 ส�าเนาเอกสารที่พิสูจน์หรือแสดงถึงความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 
     10.4 ส�าเนาเอกสารการแต่งตั้ง หรือเอกสารที่แสดงสถานะการด�ารงต�าแหน่ง (ถ้ามี)
     10.5 กรณีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคยย่ืนแสดงไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากประสงค์จะใช้ส�าเนา
เอกสาร ประกอบรายการเดียวกับทีเ่คยย่ืนไว้แล้ว ให้จดแจ้งในบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิว่าขอใช้เอกสารประกอบ
รายการใด ที่ยื่นไว้ในต�าแหน่งใด กรณีใด และเมื่อใด
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 เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ส�านักงาน ป.ป.ช. 
จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีครบก�าหนดการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีช่องทางการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
และเอกสารประกอบ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1.  ส�านักงาน ป.ป.ช. จะปิดประกาศ เฉพาะส�าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ ส�านักงาน ป.ป.ช
หรือส�านักงาน ป.ป.ช ภาค หรือส�านักงาน ป.ป.ช ประจ�าจังหวัด หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
เห็นสมควร โดยมรีะยะเวลาประกาศเปิดเผย 30 วัน ส่วนส�าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สนิและหนี้สิน 
ให้ประกาศเปิดเผยไว้ ณ ส�านักงาน ป.ป.ช. หรือส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวดั 
หรอืสถานท่ีอืน่ใด ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมรีะยะเวลาประกาศเปิดเผย 30 วัน
 2.  ส�านักงาน ป.ป.ช. จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของส�านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะ
ส�าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีระยะเวลาเผยแพร่เป็นเวลา 180 วัน 

11.  วิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธกีารเปิดเผยบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ 

พ.ศ. 2561 ข้อ 5

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธกีารเปิดเผยบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ 

พ.ศ. 2561 ข้อ 6

 ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ จ�านวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ 
อีกชุดหนึ่งเป็นส�าเนาคู่ฉบับ
 โดยในเบ้ืองต้นให้ผู้ย่ืนบัญชีปกปิดข้อความในส�าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด  ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล
 (1)  เลขประจ�าตัวประชาชน
 (2)  วัน เดือน ปีเกิด
 (3)  ที่อยู่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน แต่ให้เปิดที่ตั้ง ต�าบล อ�าเภอ)
 (4)  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 (5)  อีเมล์
 รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน
 (1)  เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 รายละเอียดอื่น ๆ
 (1)  เลขประจ�าตัวประชาชน ผู้กู้ยืม
 (2)  เลขประจ�าตัวประชาชน ผู้ให้กู้
 (3)  ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น
 (4)  หมายเลขบัตรเครดิต
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คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน23

 1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน ได้ที่ 
    • ส�านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย  อ�าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
      โทร. 0 2528 4800 ต่อ 3010 , 7023 หรือ
    • ส�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวัด ทกุจงัหวัด (ดรูายละเอยีดสถานทีต้ั่งส�านกังาน ป.ป.ช. ภาคผนวก ข)
 
 2. ย่ืนทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับ โดยระบุช่ือและทีอ่ยู่ของผูรั้บ ดังนี้

 3. ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาวิธีการได้จากระบบอินทราเน็ตของส�านักงาน ป.ป.ช. 
         (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ระบบดังกล่าวยังไม่เปิดใช้งาน)

12. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มี 3 ช่องทาง คือ 

 ภายหลังจากพ้นก�าหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หากมี
การร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ผู้อ�านวยการส�านัก 
หรือผูอ้�านวยการส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด ที่ครอบครองดูแลเอกสารดังกล่าว จัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจ
ดูส�าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบได้ แต่มิให้คัดถ่ายส�าเนาเอกสาร

กรุณาส่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  เลขที่ 361  ถนนนนทบุรี  ตำบลท่าทราย 
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 

(ผู้ยื่นชื่อ........................ชื่อสกุล..............................ตำแหน่ง...............................กรณีที่ยื่น...........................)



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน24

 13.1 การย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ ถอืว่าเป็นหน้าทีเ่ฉพาะตวัของผู้ย่ืนบญัช ีหากผูย่ื้นบัญชี
    • จงใจไม่ย่ืนบัญชีรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบภายในเวลาทีพ่ระราชบญัญัตปิระกอบ 
รัฐธรรมนญูนีก้�าหนด หรือ
      • จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจรงิ
ทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤติการณ์อนัควรเช่ือได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรัพย์สนิหรอืหนีส้นิ
      ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรอืปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

       ทั้งนี้ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือศาลอาญาคดีทุจริต 
และประพฤติมชิอบ ประทบัฟ้องให้ผูถู้กกล่าวหาหยุดปฏบัิติหน้าทีจ่นกว่าจะมคี�าพพิากษา และเมือ่มคี�าพพิากษา
ว่าผูถ้กูกลา่วหากระท�าความผดิตามทีถ่กูกลา่วหา ให้ผูต้้องค�าพพิากษานัน้พน้จากต�าแหนง่นบัแต่วนัหยดุปฏบิตัิ
หน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดเวลาไม่เกินสิบปี
ด้วยหรือไม่ก็ได้

 13.2 ต้องแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิทีม่อียู่จริงในวนัท่ีมหีน้าทีย่ื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิในแต่ละกรณี
 13.3 ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครอง หรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
 13.4 ทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นให้แสดงเฉพาะส่วนของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 13.5 เอกสารที่มีข้อความทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้องส�าเนาเอกสารทุกหน้า
 13.6 ผู้ย่ืนบัญชี ต้องลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และส�าเนาหลักฐานที่ย่ืน
ประกอบความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินทุกหน้า 
 13.7 กรณีเอกสารหลักฐานที่ ย่ืนประกอบความถูกต้องและมีอยู ่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 
เป็นเอกสารต้นฉบับ ผู้ยื่นบัญชีต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 13.8 ในกรณไีม่มข้ีอมลูทรัพย์สนิหรือหนีส้นิให้ผูย่ื้นขีดเส้นทแยงในช่องรายการทรัพย์สนิหรือหนีส้นิด้วย
 13.9 ผู้ยื่นบัญชี อาจขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว 
และขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมได้ โดยท�าเป็นหนังสือยื่นค�าขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมค�าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(ดูตัวอย่างแบบค�าขอ ภาคผนวก ค)

13.  ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 167
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ส่วนที่ 2

คำาอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สิน



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ค�าอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สิน26

ส่วนที่ 2
ค�าอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 รายการทรัพย์สนิและหนีส้นิทีผู่ย่ื้นต้องแสดงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
13 รายการ ได้แก่
 1. รายการทรัพย์สิน แบ่งได้ 9 รายการ คือ
  1.1 รายการเงินสด
  1.2 รายการเงินฝาก
  1.3 รายการเงินลงทุน
  1.4 รายการเงินให้กู้ยืม
  1.5 รายการที่ดิน
  1.6 รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
  1.7 รายการยานพาหนะ
  1.8 รายการสิทธิและสัมปทาน
  1.9 รายการทรัพย์สินอื่น

 2. รายการหนี้สิน แบ่งได้ 4 รายการ
  2.1 รายการเงินเบิกเกินบัญชี
  2.2 รายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
  2.3 รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
  2.4 รายการหนี้สินอื่น

 ความหมายของรายการเงินสด
 เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดท่ีต้องแสดงในบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ ได้แก่ เงินสดในมอื (ทกุสกุลเงิน) 
ทีไ่ม่ได้น�าไปฝากไว้ที่ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ ทั้งในรูปของธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ หรือรายการที่เทยีบเท่า
เงินสด เช่น แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ เป็นต้น 

 1. แสดงจ�านวนเงินสดของผูย่ื้น คู่สมรส และบุตรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ ทีเ่ก็บไว้รวมกันต้ังแต่สองแสนบาทข้ึนไป
 2. กรณแีสดงรายการเงินสดของผูย่ื้น คู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ รวมกันต้ังแต่สองล้านบาทข้ึนไป
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บเงินจ�านวนดังกล่าว ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
 กรณีที่ถือสกุลเงินตราต่างประเทศให้เทียบเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีหน้าที่
แสดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ ตามอตัราแลกเปลีย่นอ้างองิจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 1. รายการเงินสด

 การแสดงรายการเงินสด

 รายการทรัพย์สิน



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
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 เอกสารหลกัฐานทีพ่สิจูน์ความถูกต้องและมอียู่จรงิของรายการเงินสดกรณเีป็นรายการท่ีเทียบเท่าเงินสด 
ให้แสดง ส�าเนาแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ เป็นต้น 

 เงินฝาก หมายถึง เงินฝากทุกประเภท รวมถึงสลากออมทรัพย์ บัตรเงินฝาก ในธนาคารพาณิชย ์
และสถาบันการเงินอื่น
 - ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารของรัฐและเอกชน
 - สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินอื่น นอกจากธนาคารพาณิชย์ เช่น บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน เป็นต้น

 1. ให้แสดงยอดเงินฝากคงเหลอื ณ วันทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ หากยอดเงินฝาก 
คงเหลอืไม่มใีนวันดังกล่าว ให้แสดงยอดเงินฝากคงเหลอืสดุท้ายก่อนวันทีม่หีน้าทีย่ื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ
 2. กรณมีเีงินฝากสกุลต่างประเทศให้แสดงโดยแยกแต่ละสกุล และค�านวณเป็นเงินบาท โดยใช้อตัรา 
แลกเปลีย่น ณ วันท่ีมีหน้าท่ีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
 3. กรณมีช่ืีอในบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอืน่ หากช่ือบัญชีมคี�าว่า “และ” “และ/หรอื” ให้แสดงยอดตามส่วน
 4. กรณบัีญชีเงินฝากเป็น “ช่ือ.........(ผูย่ื้นหรอืคูส่มรส) เพือ่.........”  ให้แสดงในรายการของผูม้อี�านาจเบิกถอน
 5. กรณีบัญชีเงินฝากเป็น “ช่ือ.......(บุตร) โดย..........(ผู ้ย่ืนหรือคู่สมรส)”  ให้แสดงในรายการ 
ของผู้มีอ�านาจเบิกถอน
 6. กรณเีงินฝากซ่ึงปรากฏเป็นช่ือบญัชีของผูย่ื้น หรือคูส่มรส หรอืบุตรทียั่งไม่บรรลนุติิภาวะ แม้บัญชีเงินฝาก
นั้นเปิดไว้เพื่อมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง ที่มิใช่เงินฝากส่วนตัวของผู้ย่ืน หรือคู่สมรส  
หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และปรากฏช่ือเป็นผู้เปิดบัญชีและเป็นผู้มีอ�านาจเบิกถอน ให้แสดงบัญชี 
เงินฝากดังกล่าวไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 
 

 1. ส�าเนาสมุดคู่ฝากที่ปรากฏช่ือบัญชี เลขที่บัญชี และยอดคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการ
ทรัพย์สนิและหนีส้นิ หากยอดเงินฝากคงเหลอืไม่ตรงในวันดงักล่าว ให้ส�าเนาสมดุเงินฝากทีป่รากฏยอดรายการ
ก่อนและหลังวันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
 2. ส�าเนาหนงัสอืรับรองยอดเงินฝากคงเหลอื ณ วันทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ หรือ

 การแสดงจ�านวนเงินในรายการเงินฝาก

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการเงินฝาก

 ความหมายของรายการเงินฝาก
 2. รายการเงินฝาก

 3. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ของเดือนที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 4. ส�าเนาสลากออมทรัพย์ หรือส�าเนาบัตรเงินฝาก
 5. กรณีมีเ งินฝากในสถาบันการเงินอื่น ที่ ไม ่มีสมุดคู ่ฝาก ให ้แสดงส�าเนาหนังสือรับรอง 
ยอดเงินฝากคงเหลือ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน
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 เงินลงทุน  หมายถึง หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค�้าประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต
หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 
 หลกัทรพัย์รฐับาลและทีร่ฐับาลค�า้ประกนั หมายถึง หลกัทรพัย์ทีรั่ฐบาลหรอืหน่วยงานของรฐัออกให้ 
เช่น พนัธบัตรรฐับาล พนัธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนัธบัตรออมทรพัย์ช่วยชาติ เป็นต้น
 หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาต
ให้ท�าการซื้อ/ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน สิทธิ
ที่จะซือ้หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
กองทุนตราสารเงิน กองทุนหุ้น กองทุนหนี้ กองทุนผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Infrastructure fund 
กองทุนทอง กองทุนน�้ามัน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทรัสต์ 
เป็นต้น
 หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัท ที่มิได้ท�าการซื้อ/ขาย ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วน หรือกิจการค้าอื่น ๆ ที่ด�าเนินธุรกิจเป็นส่วนตัว เช่น หุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ กิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การลงทุนทางการเกษตร กิจการร้านค้า หรือร้านขายของช�า 
เป็นต้น

 3. รายการเงินลงทุน
 ความหมายของรายการเงินลงทุน

 การแสดงมูลค่ารายการเงินลงทุน 
 ให้แสดงมูลค่า ณ วันที่มีหน้าท่ีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแสดงมูลค่าตามตราสาร 
และมูลค่าตามราคาตลาด

 1. ส�าเนาพันธบัตร หรือ
 2. ส�าเนาหลักทรัพย์ หรือ
 3. ส�าเนาใบส�าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นกู้/หน่วยลงทุน หรือ
 4. ส�าเนาหนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Broker) หรือศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
 5. ส�าเนาหลกัทรัพย์ หรือหนงัสอืรับรองของบรษิทั หรือส�าเนาบัญชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (แบบ บอจ.5) หรือ
 6. ส�าเนาหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วน หรือหลักฐานการเป็นหุ้นส่วน หรือ
 7. ส�าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัสต์
 8. กรณีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ใช้หนังสือรับรองจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ วันที่มีหน้าท่ี 
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือส�าเนาใบเสร็จรับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ระบุจ�านวนหุ้น 
 9. กรณเีป็นกิจการค้าอืน่ทีด่�าเนนิธรุกิจเป็นส่วนตวัให้ระบุสถานทีด่�าเนนิกิจการ พร้อมทัง้ภาพถ่ายสถาน
ที่ด�าเนินกิจการ ส�าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 10. กรณีเป็นกิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การลงทุนทางการเกษตร ให้ระบุสถานที่ด�าเนินกิจการ 
พร้อมทั้งภาพถ่ายสถานที่ด�าเนินกิจการ และบัญชีรายการทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทางการเกษตร 
เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องเพาะกล้า เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นต้น
 11. หลกัฐานอืน่ใด ทีแ่สดงยอดเงินลงทุนคงเหลอื ณ วันท่ีมหีน้าท่ีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการเงินลงทุน
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 4. รายการเงินให้กู้ยืม

 การแสดงจ�านวนเงินรายการเงินให้กู้ยืม

 ความหมายของรายการเงินให้กู้ยืม

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการเงินให้กู้ยืม

 เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลกู้ยืม
 
 
 ให้แสดงยอดเงินกู้คงเหลอื ซ่ึงแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย ณ วันทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ

 1. ส�าเนาหนังสือหรือสัญญากู้ยืมเงิน หรือ
 2. ส�าเนาหนังสือรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ หรือ
 3. ส�าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติกรรม หรือ
 4. ส�าเนาหลักประกัน  หรือ
 5. กรณใีห้นติบุิคคลกู้ยืมเงิน ให้แนบส�าเนางบการเงินประจ�าปี และเอกสารประกอบงบการเงินท่ีปรากฏ
รายการเงินกู้ของนิติบุคคลนั้นประกอบด้วย
 6. กรณไีม่มหีลกัฐานการกู้ยืม ให้จดัท�าเอกสารท่ีระบุช่ือและช่ือสกุล ท่ีอยู่ปัจจบัุนทีต่ดิต่อได้สะดวกของ
ลูกหนี้ พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกหนี้ และระบุยอดหนี้คงเหลือ ซ่ึงแสดงยอดเงินต้น 
พร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 5.รายการที่ดิน
 ความหมายของรายการที่ดิน

 การแสดงมูลค่ารายการที่ดิน

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการที่ดิน

 ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย  

 1. แสดงมูลค่าที่ดินปัจจุบัน (โดยประมาณ) โดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือของกรมธนารักษ์ 
หรือประมาณมูลค่าตามราคาตลาดที่มีการซื้อขายที่ดินบริเวณดังกล่าว หรือราคาขณะที่ได้มา
 2. ให้แสดงมูลค่าของที่ดินแยกเป็นรายแปลง
 3. กรณีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงมูลค่าเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
 4. กรณีน�าที่ดินไปจดทะเบียนจ�านองต้องแสดงที่ดินเหล่านั้นด้วย
 5. ให้นับจ�านวนแปลงที่ดินตามจ�านวนเอกสารสิทธิ หรือสิทธิครอบครอง

 1. ส�าเนาโฉนดที่ดิน (น.ส.4) หรือ
 2. ส�าเนาเอกสารแสดงสทิธิครอบครองทีดิ่น เช่น แบบแจ้งการครอบครองทีดิ่น (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส. 2) 
หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข) ใบไต่สวน (น.ส. 5) หนังสือแสดงการท�า
ประโยชน์ ซึ่งออกให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ (ก.ส.น. 5) หนังสือแสดงการท�าประโยชน์ ซึ่งออกให้แก่สมาชิก
นิคมสร้างตนเอง (น.ค. 3) หนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นต้น
 3. ส�าเนาสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)
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 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บ้านที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว โกดังเก็บของ เป็นต้น

 
 1. แสดงมูลค่าปัจจุบัน (โดยประมาณ) โดยใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ หรือประมาณมูลค่า 
ตามราคาตามความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน หรือราคาขณะที่ได้มา 
 2. ให้แสดงมูลค่าโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแยกแต่ละหลัง โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน
 

 1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุว่าปลูกสร้างบนที่ดินแปลงใด และของบุคคลใด หรือ
 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 3. กรณไีม่มเีลขท่ีทะเบียนบ้าน ให้แนบภาพถ่ายส ีพร้อมระบุว่าปลกูสร้างบนท่ีดนิแปลงใดและของบุคคลใด

 ยานพาหนะ หมายถึง วัตถุหรือสิง่ประดิษฐ์ท่ีสามารถเคลือ่นย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้าง
ขึน้โดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน เป็นต้น
 ประเภทยานพาหนะแบ่ง 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. ยานพาหนะทางบก เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู ้ รถบรรทุก รถกระบะ  
รถแทรกเตอร์ รถไถนา และรถอีแต๋น  เป็นต้น
 2. ยานพาหนะทางน�้า เช่น เรือ เรือหางยาว เรือใบ เรือส�าเภา เจ็ตสกี และเรือยอร์ช เป็นต้น 
 3. ยานพาหนะทางอากาศ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองบนิเจต็ เคร่ืองร่อน  เฮลคิอปเตอร์ และบัลลนู เป็นต้น
 ซ่ึงยานพาหนะทีผู่ย่ื้นต้องแสดงไว้ในบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ ต้องเป็นยานพาหนะท่ีมกีารจดทะเบยีน 
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

หมายเหตุ :  กรณีผู้ยื่นท�าสัญญาจองซื้อคอนโด หรือบ้าน ให้ผู้ยื่นแสดงไว้ในรายการสิทธิ
และสัมปทานโดยแสดงมูลค่าตามจ�านวนเงินค่าจองที ่พร้อมเอกสารประกอบ คอื ส�าเนาหลกัฐาน
การรบัเงนิจอง โดยให้แสดงมูลค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการจองหรือเงินดาวน์

 7. รายการยานพาหนะ
 ความหมายของรายการยานพาหนะ

21
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 6. รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

 การแสดงมูลค่าโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

 เอกสารหลักฐานทีพ่สูิจน์ ความถกูต้องและมอียูจ่รงิของรายการโรงเรอืนและ
 ส่ิงปลกูสร้าง

 ความหมายของรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

 “ยานพาหนะ,” ใน วิกิพเีดยี สารานกุรมเสร;ี (มลูนธิวิิกิมเีดีย, อปัเดต 17 พฤศจกิายน 2561, 5.28 UTC) [สารานกุรมออนไลน์]; 

เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ยานพาหนะ

 รถใช้งานเกษตรกรรมและเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ประกอบ กฎกระทรวง ฉบับที่ 11

(พ.ศ. 2525) ที่ต้องแสดงไว้ในรายการยานพาหนะ ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
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 8. รายการสิทธิและสัมปทาน
 ความหมายของรายการสิทธิและสัมปทาน

 การแสดงมูลค่ารายการสิทธิและสัมปทาน

 เอกสารหลกัฐานท่ีพสิจูน์ความถกูต้องและมอียูจ่รงิของรายการสิทธิและสัมปทาน

 1. แสดงมูลค่าปัจจุบัน (โดยประมาณ) โดยการประเมินราคาตามความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน  
หรือจากราคาที่ซื้อขายในปัจจุบัน    
 2. กรณยีานพาหนะทีอ่ยู่ระหว่างการเช่าซ้ือ ให้แสดงราคาซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าซ้ือ ส่วนหนีส้นิ
ค่าเช่าซ้ือท่ีค้างช�าระ ณ วันท่ีมีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้น�าไปแสดงไว้ในรายการหนี้สิน 
ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย

 1. ส�าเนาทะเบียน หรือคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ เช่น ส�าเนาทะเบียนรถยนต์ ส�าเนาทะเบียน
รถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบส�าคัญจดทะเบียน (อากาศยาน) เป็นต้น หรือ
 2. เอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
 3. กรณียานพาหนะเก่า ไม่มีส�าเนาจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใด ให้แนบภาพถ่ายสี พร้อมระบุว่า
เป็นยานพาหนะประเภทใด และของบุคคลใด

 สทิธิและสมัปทาน หมายถึง สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา และการท่ีรัฐอนญุาตให้เอกชนจดัท�าประโยชน์
เกี่ยวกับบริหารสาธารณะ หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงสิทธิที่รัฐ หรือเอกชนรับรอง และสามารถค�านวณ
เป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปกรรม สิทธิตามสัญญา
สัมปทานต่าง ๆ  สิทธิการเช่าท่ีดิน สทิธิสมาชิกสนามกอล์ฟ ประกันชีวิต กองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ สัญญาจองซื้อบ้านหรือห้องชุด เป็นต้น

 1. แสดงมูลค่าที่ได้รับจากสิทธิและสัมปทาน หรือ
 2. มูลค่าคงเหลือในปัจจุบัน ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 
 1. ส�าเนาหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
 2. ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิในการเป็นสมาชิกสโมสร หรือชมรม
 3. ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย
 4. ส�าเนาหน้าสญัญากรมธรรม์ และเอกสารรับรองการช�าระเบ้ียประกันท่ีผ่านมา หรือมลูค่าเวนคืนกรมธรรม์  
ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 5. ส�าเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจ�าปีกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
 6. ส�าเนาใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 7. สัญญาจองซื้อห้องชุด หรือสัญญาจองซื้อบ้าน

 

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการยานพาหนะ

 การแสดงมูลค่ารายการยานพาหนะ

 ดู รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หน้า 30
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ส�านักงาน ป.ป.ช.
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 9. รายการทรัพย์สินอื่น
 ความหมายของรายการทรัพย์สินอื่น

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการทรัพย์สินอื่น

 การแสดงมูลค่ารายการทรัพย์สินอื่น  

 ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ละราย 
นอกจากทรัพย์สินที่ระบุในรายการที่ 1 - 8 โดยมีมูลค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป  
เช่น
 1. อัญมณี เครื่องประดับ
 2. ทองค�า
 3. อาวุธปืน
 4. นาฬิกา
 5. งานศิลปะ โบราณวัตถุ พระเคร่ือง พระบูชา หรอืวัตถุมงคล

 ให้แสดงมลูค่าปัจจบัุน (โดยประมาณ) โดยแสดงมลูค่าของทรัพย์สนิแต่ละรายการ อาจเป็นมลูค่าปัจจบัุน 
หรือมูลค่าขณะที่ได้มาของทรัพย์สินนั้น

 1. ภาพถ่ายสี พร้อมบัญชีแสดงรายละเอียด
 2. ส�าเนาใบรบัรองคุณภาพสนิค้า หรือ ส�าเนาใบส�าคญัแสดงการซ้ือ หรือ ส�าเนาใบทะเบยีนสนิค้า (ถ้าม)ี
 3. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.4)

 ความหมายของรายการเงินเบิกเกินบัญชี 
 1.รายการเงินเบิกเกินบัญชี

 เงินเบิกเกินบัญชี หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารที่ค้างช�าระ เช่น บัญชีกระแสรายวัน  
บัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง หนี้ค้างช�าระบัตรเครดิต 
ทกุประเภท รวมถึงบัตรเสริม (บัตรเสริม  คือ บัตรเครดติทีเ่พิม่ข้ึนมาจากบัตรหลัก โดยผูถื้อบัตรหลกัเป็นผูข้อ
บัตรเสริมให้กับผู้อื่น แต่เป็นการรวมวงเงินในบัตรหลักเดียวกัน ทั้งวงเงินท่ีอนุมัติให้ใช้ หรืออัตราดอกเบ้ีย  
และช�าระเงินต่าง ๆ ซ่ึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมจะมีการแจ้งยอดมาครั้งเดียวรวมกับยอดของ 
การใช้บัตรหลักนั่นเอง ท�าให้ผู้ถือบัตรหลักสามารถทราบความเคลื่อนไหว ในการใช้บริการบัตรเครดิตของ 
ผู้ใช้บัตรเสริมได้)

 1. ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มิใช่วงเงิน
เบิกเกินบัญชีตามสัญญา
 (กรณียอดเงินเบิกเกินบัญชีคงเหลือเป็นบวก ให้แสดงในรายการเงินฝากธนาคาร)
 2. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ

24

 การแสดงจ�านวนเงินรายการเงินเบิกเกินบัญชี 

 แรบบิท ไฟแนนซ์ แมกกาซีน“บัตรหลกั & บัตรเสริม ต่างกันอย่างไร” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : https://rabbitfinance.com/blog/

บตัรหลกั-บตัรเสรมิ (วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562)

24

 รายการหนี้สิน
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 1. ส�าเนาสมุดคู่ฝากที่ปรากฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 หากยอดหนี้คงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่าว ให้ส�าเนาสมุดคู่ฝากที่ปรากฏยอดหนี้รายการก่อนและหลัง
วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
 2. รายการเคลือ่นไหวทางบัญชี (Statement) ของเดอืนทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ หรอื
 3. ส�าเนาสญัญาเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือส�าเนาหนงัสอืรับรองยอดหนีค้งเหลอื ซ่ึงแสดงยอดเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มิใช่วงเงินเบิกเกินบัญชีตามสัญญา 
 4. ส�าเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ของเดอืนทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ
 5. หลกัฐานอืน่ใด ท่ีแสดงยอดหนีเ้งินเบิกเกินบัญชีคงเหลอื ณ วันทีม่หีน้าท่ีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ

 เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น  หมายถึง เงินกู้ทุกประเภทจากธนาคารและสถาบันการเงิน
อื่นที่ค้างช�าระ สถาบันการเงินอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย และ
บริษัทประกันชีวิต บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โรงรับจ�าน�า เป็นต้น
 (โรงรับจ�าน�า : เป็นสถาบันการเงินขนาดย่อมมี 3 ประเภท คือ โรงรับจ�าน�าเอกชน โรงรับจ�าน�าของ
กรมประชาสงเคราะห์ และโรงรับจ�าน�าของเทศบาล)

 1. ให้แสดงยอดหนีค้งเหลอืทีม่อียู่จริง ณ วันทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ มใิช่วงเงินกู้
ตามสัญญา
 2. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ย่ืน คู่สมรส และบุตรท่ียัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการเงินเบิกเกินบัญชี  

 ความหมายของรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 
 2. รายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

 การแสดงจ�านวนเงินรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

 เอกสารหลักฐานทีพ่สูิจน์ความถกูต้องและมอียูจ่รงิของรายการเงินกูจ้ากธนาคาร 
 และสถาบนัการเงินอืน่
 1. ส�าเนาหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่มีหน้าที่แสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ สามารถแสดงส�าเนาหนังสือหรือสัญญาเงินกู้มาประกอบด้วยก็ได้ (ถ้ามี) 
หรือ
 2. ส�าเนาใบเสร็จช�าระหนี ้หรือใบแจ้งหนีท่ี้ระบุยอดหนีค้งเหลอื ณ วันทีม่หีน้าท่ีแสดงรายการทรพัย์สนิ
และหนี้สิน ทั้งนี้ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จช�าระหนี้ จะออกให้เป็นรายเดือน ให้ใช้เดือนก่อนหน้าวันที่มีหน้าที่
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 3. หลักฐานอื่นใด ที่แสดงยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ค�าอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สิน34

 หนี้สินท่ีมีหลักฐานเป็นหนังสือ หมายถึง หนี้สินหรือเงินกู้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือจากบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
รวมถึงหนี้สินจากการเช่าซื้อยานพาหนะด้วย

 1. ให้แสดงยอดหนีค้งเหลอืทีม่อียู่จริง ณ วันท่ีมหีน้าทีแ่สดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ มใิช่วงเงินกู้ 
ตามสัญญา
 2. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ย่ืน คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ

 การแสดงจ�านวนเงินรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการหนี้สินที่มี
 หลักฐานเป็นหนังสือ
 

 ความหมายของรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
 3. รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  

 1. ส�าเนาหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่มีหน้าที่แสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ สามารถแสดงส�าเนาหนังสือหรือสัญญาเงินกู้มาประกอบด้วยก็ได้ (ถ้ามี) 
หรือ
 2. ส�าเนาใบเสร็จช�าระหนี ้หรือใบแจ้งหนีท่ี้ระบุยอดหนีค้งเหลอื ณ วันทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรพัย์สนิ
และหนีส้นิ ท้ังนี ้ใบแจ้งหนี ้หรือใบเสร็จช�าระหนี ้จะออกให้เป็นรายเดอืนให้ใช้เดือนก่อนหน้าวันทีม่หีน้าทีย่ื่นบัญชี 
หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี หรือ
 3. กรณเีป็นหนีเ้ช่าซ้ือยานพาหนะ ให้ใช้ส�าเนาสญัญาเช่าซ้ือ และส�าเนาหนงัสอืรบัรองยอดหนีค้งเหลอื 
หรือส�าเนาใบเสร็จช�าระหนีค่้างวดรถทีแ่สดงยอดหนีค้งเหลอื ณ วันท่ีมหีน้าทีแ่สดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ
 4. ส�าเนาหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการเป็นหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ค�าอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สิน35

 หนีส้นิอืน่  หมายถึง หน้ีสนิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการหนีส้นิที ่1 - 3 เช่น หนีส้นิจากการกู้ยืม
โดยมิได้ท�าสัญญา หนี้สินตามค�าพิพากษา เป็นต้น

 1. ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 2. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ย่ืน คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ
 

 1. ให้จัดท�าเอกสารท่ีระบุช่ือและช่ือสกุล ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้สะดวกของเจ้าหนี้ พร้อมส�าเนา 
บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าหนี้ โดยระบุยอดหนี้คงเหลือ ซ่ึงแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
ณ วนัทีม่หีน้าทีแ่สดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
 2. ส�าเนาค�าพิพากษา
 3. ส�าเนาหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการเป็นหนี้ และแสดงยอดหนี้คงเหลือ ณ วันท่ีมีหน้าท่ีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 การแสดงจ�านวนเงินรายการหนี้สินอื่น

 4. รายการหนี้สินอื่น  

 เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการหนี้สินอื่น

 ความหมายของรายการหนี้สินอื่น



ส่วนที่ 3

บทกำาหนดโทษ 



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

บทก�าหนดโทษ37

 
  
   ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง
ตามมาตรา 77 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค�าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงจะมคี�าสัง่เป็นอย่างอืน่ ในกรณทีีศ่าลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองมีค�าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค�าพิพากษานั้น
พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้
  ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใด ๆ

   เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดจงใจ 
ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
หรอืปกปิดข้อเทจ็จริงทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤติการณ์อนัควรเช่ือได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิ
หรือหนี้สินนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งข้อกล่าวหา
ให้ผู้นั้นทราบ และก�าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู ้นั้นจะมาช้ีแจงข้อกล่าวหา ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาต่อไป
  กรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
  (1) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา 102 (1) (2) (3) และ (9) ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีอ�านาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา 102 (9) ด้วย
  (2) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 102 (9) 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย
  ในการด�าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง ให้น�าความในมาตรา 80 มาตรา 81 
และมาตรา 86 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

  ผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชีทรัพย์สนิและหนีส้นิ ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ตามมาตรา 28 (3) 
กรรมการตามมาตรา 42 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158 ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่บญัชรีายการทรพัย์สนิ
และหนีส้นิและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานวฒุสิภา แล้วแต่กรณ ีภายในเวลาที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนีก้�าหนด หรอืจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิหรอืหนีส้นิ
ด้วยข้อความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤติการณ์อนัควรเช่ือได้ว่ามเีจตนา
ไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สนิหรือหนีส้นิ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดือน หรอืปรบัไม่เกินหนึง่หมืน่บาท 
หรอืทัง้จ�าท้ังปรับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561

 มาตรา 81

 มาตรา 114

 มาตรา 167





ส่วนที่ 4
ตัวอย่างการกรอก

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมการจัดทำารายละเอียดของ

เอกสารประกอบบัญชีฯ



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างการกรอกบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พร้อมการจัดท�ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ40
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ตัวอย่างการกรอกบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พร้อมการจัดท�ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ 41

หนาปก

• กรณีที่ย�น หมายถึง ใหทำเคร�องหมาย   หนากรณีที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

   ตามกรณีที่ทำเคร�องหมาย   เลือกไว ดังนี้

   กรณีเขารับตำแหนง หมายถึง วันท่ีเขารับตำแหนงในตำแหนงท่ีย�นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน

   กรณีพนจากตำแหนง หมายถึง วันท่ีพนจากตำแหนงในตำแหนงท่ีย�นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน

   (เฉพาะผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนง

   ในองคกรอิสระ และผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน

   และสมาชิกสภาทองถิ่น)

   กรณีทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง

   วันที่ดำรงตำแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐทุกสามป

   กรณีพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง วันที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

• เม�อวันที่ เดือน พ.ศ. หมายถึง ใหระบุวันเดือนป ที่มีหนาที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

• ช�อและช�อสกุล หมายถึง ช�อและช�อสกุลของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน โดยใหระบุ

   คำนำหนานาม ใหชัดเจนวาเปน นาย นาง นางสาว หรือ ยศ

• ตำแหนงที่ย�น หมายถึง ตำแหนงที่มีหนาที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

• สังกัด/หนวยงาน หมายถึง ช�อหนวยงานของตำแหนงท่ีมีหนาท่ีย�นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน

• วันที่เขารับตำแหนง หมายถึง ใหระบุวันเดือนป ที่เขารับตำแหนง ในกรณีที่ย�นบัญชี

   กรณีพนจากตำแหนง กรณีทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

   และกรณีพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

   วันท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ หมายถึง ใหระบุวันเดือนป ท่ีมีพระบรมราชโองการ

   โปรดเกลาฯ เฉพาะตำแหนงที่มีการโปรดเกลาฯ เทานั้น

หน้า 1  

    กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังน ี้

1. ชื่อและชื่อสกุล  หมายถึง ชื่อและชื่อสกุลของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของบิดา มารดา  และคู่สมรส

2. ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)  หมายถึง ชื่อเดิม ชื่อสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล                  
ชื่อสกุลเดิมก่อนมีการจดทะเบียนสมรสแล้วใช้นามสกุลของคู่สมรส ของผู้มีหน้าที่ยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และของคู่สมรส

3. วัน เดือน ปีเกิด  หมายถึง วัน เดือน ปีเกิดของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
และของคู่สมรส

4. อาย ุ หมายถึง อายุปัจจุบันของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของบิดา มารดา 
และคู่สมรส

5. สถานภาพ  หมายถึง สถานะทางครอบครัวของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

6. ต�าแหน่งที่ยื่น  สังกัด  หมายถึง ต�าแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และชื่อหน่วยงานของต�าแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

7. ยื่นบัญชีกรณ ี  หมายถึง ให้ท�าเครื่องหมาย P หน้ากรณีที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

8. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หมายถึง ให้ระบุวันเดือนปีที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามกรณีที่ท�าเครื่องหมาย P เลือกไว้ในข้อ 7. ดังนี้
    กรณีเข้ารับต�าแหน่ง หมายถึง วันที่เข้ารับต�าแหน่งในต�าแหน่งที่ยื่นบัญชี
    กรณีด�ารงต�าแหน่งทุก ๓ ป ี  หมายถึง วันที่ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    กรณีพ้นจากต�าแหน่ง หมายถึง วันที่พ้นจากต�าแหน่ง/พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    กรณีพ้นจากต�าแหน่งครบ 1 ปี (ยกเลิก)

9. เลขประจ�าตัวประชาชน  หมายถึง เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีหน้าที่ยื่น
บัญชทรัพย์สินและหนี้สิน และของคู่สมรส

10. ที่อยู ่ หมายถึง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
บิดา มารดา และของคู่สมรส
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คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ตัวอย่างการกรอกบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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ขอมูลสวนบุคคลของผูย�นบัญชี

• เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผูย�นบัญชี

   ทรัพยสินและหนี้สิน

• วัน เดือน ปเกิด หมายถึง วัน เดือน ปเกิดของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน  

• อายุ  หมายถึง อายุปจจุบันของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

• ช�อและช�อสกุล หมายถึง ช�อและช�อสกุลของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

• สถานภาพ หมายถึง สถานะทางครอบครัวของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน

   ใหทำเคร�องหมาย    หนาสถานะทางครอบครัว กรณีหมายใหระบุวัน เดือน ป ท่ีคูสมรส

   เสียชีวิต หรือกรณีหยา ใหระบุวัน เดือน ป ที่จดทะเบียนหยา

• ที่อยูที่ติดตอได หมายถึง ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได รวมถึงหมายเลขโทรศัพท

   โทรศัพทเคล�อนที่ อีเมลของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

• ขอมูลบิดา มารดา หมายถึง ช�อและช�อสกุล อายุ และอาชีพปจจุบัน บิดาและมารดา

   ของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน หากบิดา มารดา เสียชีวิตแลว ใหทำเคร�องหมาย

      ในชองสี่เหลี่ยมหนาคำวา “ตาย”

• ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน

ตำแหนงปจจุบันของผูย�น ในหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนอ�น 

   หมายถึง ตำแหนงปจจุบันที่ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ดำรงอยูทั้งของหนวยงาน

   ราชการหรือเอกชน นอกเหนือจากตำแหนงที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

ประวัติการทำงานของผูย�นยอนหลัง 5 ป  

   หมายถึง ขอมูลการทำงานยอนหลัง 5 ป ของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

   เชน เขารับตำแหนง ป 2562 ใหกรอกขอมูลยอนหลังต้ังแต ป 2561 ลงไปถึง ป 2556

   เปนตน

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 2 

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการท�างาน ดังนี้

1. ต�าแหน่งปัจจุบันของผู้ยื่น คู่สมรส ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น 
หมายถึง ต�าแหน่งปัจจุบันที่ผู้ยื่น คู่สมรส ด�ารงอยู่ทั้งของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
นอกเหนือจากต�าแหน่งที่ยื่นบัญชีฯ

2. ประวัติการท�างานของผู้ยื่นย้อนหลัง 5 ป ี หมายถึง ข้อมูลการท�างานย้อนหลัง 5 ปี 
ของผู้ยื่น เช่น เข้ารับต�าแหน่ง ปี พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 
ลงไปถึงปี พ.ศ. 2558
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คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
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ขอมูลสวนบุคคลของคูสมรส 

• เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของคูสมรส

• วัน เดือน ปเกิด  หมายถึง วัน เดือน ปเกิด ของคูสมรส

• อายุ  หมายถึง อายุปจจุบันของคูสมรส

• ช�อและช�อสกุล  หมายถึง ช�อและช�อสกุลของคูสมรส

• ช�อสกุลเดิม หมายถึง กรณีที่คูสมรสเปลี่ยนช�อสกุล ใหระบุช�อสกุลเดิมของคูสมรส

• กรณีคูสมรสเปนคนตางดาว ใหระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ

   และประเทศของคูสมรส

• สถานภาพการสมรส  หมายถึง สถานภาพการสมรส ระหวางผูย�นบัญชีทรัพยสิน

  และหนี้สินกับคูสมรส หากจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย ใหทำเคร�องหมาย

  ในชองสี่เหลี่ยมหนาคำวา “จดทะเบียนสมรส” และระบุวัน เดือน ป ที่จดทะเบียนสมรส 

  หากเปนผูซ่ึงอยูกินฉันสามีภรรยา ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ใหทำเคร�องหมาย

      ในชองส่ีเหล่ียมหนาคำวา “อยูกินฉันสามีภรรยา ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด”

• อาชีพของคูสมรส ใหทำเคร�องหมาย    หนาอาชีพของคูสมรส พรอมกับระบุ ช�อตำแหนง

   หนาที่ปจจุบันและสถานที่ทำงานของคูสมรส

• ที่อยูที่ติดตอได หมายถึง ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได รวมถึงหมายเลขโทรศัพท 

   โทรศัพทเคล�อนที่ อีเมลของคูสมรส หากที่อยูปจจุบันเปนที่อยูเดียวกันกับผูย�นบัญชี

   ทรัพยสินและหน้ีสิน ใหทำเคร�องหมาย   ในชองส่ีเหล่ียมหนาคำวา “ท่ีอยูเดียวกันกับผูย�น”

• ขอมูลบิดา มารดา หมายถึง ช�อและช�อสกุล อายุ และอาชีพปจจุบัน บิดาและมารดาของคูสมรส

  หากบิดา หรือมารดา เสียชีวิตแลว ใหทำเคร�องหมาย   ในชองส่ีเหล่ียมหนาคำวา “ตาย”

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

• หากผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินมีคูสมรสมากกวาหนึ่งคน ใหทำใบแทรก

  โดยกรอกขอมูลเชนเดียวกันกับขอมูลหนา 2  

ขอมูลสวนบุคคลของบุตร 

• จำนวนบุตร ใหระบุจำนวนบุตรทุกคน

• ช�อและช�อสกุล  หมายถึง ช�อและช�อสกุลของบุตร

• เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบุตร

• อายุ  หมายถึง อายุปจจุบันของบุตร

• วัน เดือน ปเกิด  หมายถึง วัน เดือน ปเกิด ของบุตร

• ที่อยู และสถานศึกษา/ที่ทำงาน หมายถึง ที่อยูปจจุบันของบุตร และสถานศึกษา 

   หรือที่ทำงานของบุตร

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 3

 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบุตร และพี่น้องของผู้ยื่น

 ให้กรอกข้อมูลบุตรของผู้ยื่น และพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา 
หรือร่วมมารดา ของผู้ยื่น 
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ขอมูลสวนบุคคลของบุตร 

• จำนวนบุตร ใหระบุจำนวนบุตรทุกคน

• ช�อและช�อสกุล  หมายถึง ช�อและช�อสกุลของบุตร

• เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบุตร

• อายุ  หมายถึง อายุปจจุบันของบุตร

• วัน เดือน ปเกิด  หมายถึง วัน เดือน ปเกิด ของบุตร

• ที่อยู และสถานศึกษา/ที่ทำงาน หมายถึง ที่อยูปจจุบันของบุตร และสถานศึกษา 

   หรือที่ทำงานของบุตร

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 4

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่าย
 
      กรณีเข้ารับต�าแหน่ง ให้กรอกข้อมูล รายได้ต่อปี (โดยประมาณ) ในปีที่เข้ารับต�าแหน่ง
ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นการประมาณรายได้ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม โดยรายได้ที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจ�า 
รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการรับให้/จ�าหน่ายทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอกข้อมูล 
รายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ) ในปีที่เข้ารับต�าแหน่งของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ และรายจ่ายที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจ�า รายจ่ายอื่น ๆ 

 กรณีพ้นจากต�าแหน่ง/พ้นจากการเป็นเจ้าที่ของรัฐ ให้กรอกข้อมูลรายได้ระหว่าง
ด�ารงต�าแหน่ง (ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่ง ถึงพ้นจากต�าแหน่ง) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ โดยรายได้ที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจ�า รายได้จากทรัพย์สิน 
รายได้จากการรับให้/จ�าหน่ายทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอกข้อมูลรายจ่ายระหว่าง
ด�ารงต�าแหน่ง (ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่ง ถึงพ้นจากต�าแหน่ง) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ และรายจ่ายที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจ�า รายจ่ายอื่น ๆ  

 กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กรอกข้อมูล
รายได้ระหว่างด�ารงต�าแหน่ง (ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่ง ถึงด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี หรือ
ด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ถึงด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
โดยรายได้ที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจ�า รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการรับให้/
จ�าหน่ายทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอกข้อมูลรายจ่ายระหว่างด�ารงต�าแหน่ง ของผู้ยื่น 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่งถึงด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี หรือ
ด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ถึงด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี) และรายจ่ายที่น�ามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่าย
ประจ�า รายจ่ายอื่น ๆ
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ขอมูลสวนบุคคลของพี่นอง

• จำนวนพี่นอง ใหระบุจำนวนพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาทุกคน 

  ของผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

• ช�อและช�อสกุล หมายถึง ช�อและช�อสกุลของพี่นอง

• อายุ หมายถึง อายุปจจุบันของพี่นอง

• ที่อยู และ ที่ทำงาน หมายถึง ที่อยู และที่ทำงานปจจุบันของพี่นอง

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 5

 1. เงินสด หมายถึง เงินสดทุกสกุลรวมกัน 200,000 บาท ขึ้นไป 
 ในกรณีที่แสดงเงินสด 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บเงินด้วย

      2. กรอกข้อมูลยอดรวมของทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งน�ามาจากรายละเอียด 
 รายการทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละประเภท ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
 บรรลุนิติภาวะ ของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้า 6 – 10
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ขอมูลรายไดตอป (โดยประมาณ)

• ใหกรอกขอมูล รายไดตอป (โดยประมาณ) ในปที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูย�น 

 คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงเปนการประมาณรายไดต้ังแต

 เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 

 โดยรายไดที่นำมากรอกขอมูล ไดแก รายไดประจำ รายไดจากทรัพยสิน 

 รายไดจากการรับให/จำหนายทรัพยสิน รายไดจากการทำเกษตรกรรม 

 และรายไดอ�น ๆ

• ใหกรอกรวมเงินรายไดตอป ของผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 6 
     เงินฝาก หมายถึง เงินฝากทุกประเภท รวมถึงสลากออมสิน บัตรเงินฝาก  
ในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่น
     - ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารของรัฐและเอกชน
     - สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินอื่น นอกจากธนาคารพาณิชย์ 
เช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

     เงินลงทุน  หมายถึง เงินลงทุนต่าง ๆ ได้แก่ 
     - หลักทรัพย์รัฐบาลและท่ีรัฐบาลค้�าประกัน หมายถึง หลักทรัพย์ท่ีรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ เป็นต้น
     - หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่
จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ท�าการซื้อ/ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน สิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 
หรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
กองทุนตราสารเงิน กองทุนหุ้น กองทุนหนี้ กองทุนผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
Infrastructure fund กองทุนทอง กองทุนน้�ามัน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทรัสต์ เป็นต้น
     - หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัท ที่มิได้ท�าการ
ซื้อ/ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วน หรือกิจการค้า
อื่น ๆ ที่ด�าเนินธุรกิจเป็นส่วนตัว เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ กิจการเลี้ยงสัตว์
เพื่อการค้า การลงทุนทางการเกษตร กิจการร้านค้า หรือร้านขายของช�า เป็นต้น
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ขอมูลรายจายตอป (โดยประมาณ)

• ใหกรอกขอมูล รายจายตอป (โดยประมาณ) ในปที่ย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูย�น 

 คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งเปนการประมาณรายจายตั้งแต

 เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 

 โดยรายจายที่นำมากรอกขอมูล ไดแก รายจายประจำ และรายจายอ�นๆ

• ใหกรอกรวมเงินรายจายตอป ของผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

 • ใหกรอกจำนวนเงินไดพึงประเมิน ท่ียังไมหักคาใชจาย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)

 ถึง (8) ของผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หากผูย�น คูสมรส และบุตร

 ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมไดย�นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี

 ท่ีผานมา ใหทำเคร�องหมาย   ในชองส่ีเหล่ียมหนาคำวา “กรณีไมไดย�น ภ.ง.ด.” พรอมท้ัง

 ระบุเหตุผลของการไมย�นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีท่ีผานมา

 • ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

ขอมูลการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา

หน้า 7 
     
     เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคล หรือนิติบุคคล กู้ยืม

     ท่ีดิน  หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
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ขอมูลรายการทรัพยสินและหนี้สิน

• ใหกรอกขอมูลยอดรวมของรายการทรัพยสินและหนี้สินแตละประเภท ซึ่งนำมาจาก

   รายละเอียดรายการทรัพยสินและหน้ีสิน ของผูย�น คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

   ของบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน หนา 9 – 20

   โดยรายการทรัพยสิน ที่นำมากรอกขอมูล ไดแก 

 1. รายการเงินสด

 2. รายการเงินฝาก

 3. รายการเงินลงทุน

 4. รายการเงินใหกูยืม

 5. รายการที่ดิน

 6. รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง

 7. รายการยานพาหนะ

 8. รายการสิทธิและสัมปทาน

 9. รายการทรัพยสินอ�น

และรายการหนี้สิน ที่นำมากรอกขอมูล ไดแก

 1. รายการเงินเบิกเกินบัญชี

 2. รายการเงินกูจากธนาคารและสถาบันการเงินอ�น

 3. รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเปนหนังสือ

 4. รายการหนี้สินอ�น

• ใหกรอกผลรวมทรัพยสินทุกประเภทของผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

• ใหกรอกผลรวมทรัพยสินทั้งสิ้น 

• ใหกรอกผลรวมหนี้สินทุกประเภทของผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

• ใหกรอกผลรวมหนี้สินทั้งสิ้น 

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 8 
     
     โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บ้านที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น  
เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮาส์ ห้องชุด ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว โกดังเก็บของ 
เป็นต้น

     ยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์  รถยนต์ เรือยนต์
เคร่ืองบินส่วนบุคคล เป็นต้น
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คำรับรองการแนบเอกสารประกอบ

• รายการทรัพยสิน ใหทำเคร�องหมาย    ในชองสี่เหลี่ยม หนารายการทรัพยสิน

                        ที่แนบเอกสารประกอบ

• รายการหน้ีสิน ใหทำเคร�องหมาย    ในชองส่ีเหล่ียม หนารายการหน้ีสินท่ีแนบเอกสารประกอบ

• สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปท่ีผานมา ใหทำเคร�องหมาย

   ในชองสี่เหลี่ยม ตามสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูย�น คูสมรส 

   และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

• ผูย�นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินลงลายมือช�อรับรอง

หน้า 9 
     
      สิทธิและสัมปทาน หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการท่ีรฐัอนุญาตให้
เอกชนจัดท�าประโยชน์เกี่ยวกับบริหารสาธารณะ หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงสิทธิที่รัฐ 
หรือเอกชนรับรอง และสามารถค�านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปกรรม สิทธิตามสัญญาสัมปทานต่าง ๆ สิทธิการเช่าที่ดิน 
สิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ ประกันชีวิต กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ การจ้างปลูกสร้างโรงเรือน สัญญาจองซื้อบ้านหรือห้องชุด เป็นต้น
     
     ทรัพย์สินอ่ืน หมายถึง ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากท่ีระบุในรายการท่ี 1 - 8 โดยมีมูลค่าของ
ทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันต้ังแต่ 200,000 บาท ข้ึนไป เช่น ทองค�า อัญมณี งาช้าง โบราณวัตถุ 
รถยนต์โบราณ อาวุธปืน เป็นต้น
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หลักเกณฑในการแสดงรายการเงินสด

ตัวอยางเอกสารประกอบ

• ผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่มีเงินสดเก็บไวรวมกัน ตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไป

• ผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่มีเงินสดเก็บไวรวมกัน ตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป 

  ตองแจงวัตถุประสงคในการเก็บเงินจำนวนดังกลาว ในบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวย

เงินสด หมายถึง เงินสดที่ตองแสดงในบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ไดแก

กรณีที่ถือสกุลเงินตราตางประเทศใหเทียบเปนสกุลเงินบาท 

เงินสดในมือ (ทุกสกุลเงิน) ที่ ไม ไดนำไปฝากไวที่ธนาคาร หรือ

สถาบันการเงิน ทั้งในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ

หรือรายการที่เทียบเทา เงินสด เชน แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน

ธนาณัติ เปนตน

สำเนาแคชเชียรเช็ค สำเนาตั๋วแลกเงิน สำเนาธนาณัติ

สำเนาแคชเชียรเช็ค

ตั๋วแลกเงิน
ธนาณัติ

หน้า 10 
     
     เงินเบิกเกินบัญชี หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร และให้หมายความรวมถึง                  
หนี้ค้างช�าระบัตรเครดิตทุกประเภทด้วย
 
     เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หมายถึง เงินกู้ทุกประเภทจากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่น 
 
     หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ หมายถึง หนี้สินหรือเงินกู้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 
จากบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น รวมถึงหนี้สินจากการเช่าซื้อยานพาหนะด้วย
 
     หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
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หลักเกณฑในการแสดงรายการเงินสด

ตัวอยางเอกสารประกอบ

• ผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่มีเงินสดเก็บไวรวมกัน ตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไป

• ผูย�น คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่มีเงินสดเก็บไวรวมกัน ตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป 

  ตองแจงวัตถุประสงคในการเก็บเงินจำนวนดังกลาว ในบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวย

เงินสด หมายถึง เงินสดที่ตองแสดงในบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ไดแก

กรณีที่ถือสกุลเงินตราตางประเทศใหเทียบเปนสกุลเงินบาท 

เงินสดในมือ (ทุกสกุลเงิน) ที่ ไม ไดนำไปฝากไวที่ธนาคาร หรือ

สถาบันการเงิน ทั้งในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ

หรือรายการที่เทียบเทา เงินสด เชน แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน

ธนาณัติ เปนตน

สำเนาแคชเชียรเช็ค สำเนาตั๋วแลกเงิน สำเนาธนาณัติ

สำเนาแคชเชียรเช็ค

ตั๋วแลกเงิน
ธนาณัติ

รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ  
     
     1. ให้กรอกจ�านวนแผ่น ของส�าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
     2. ให้กรอกจ�านวนแผ่น ของเอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละรายการ 
 
     3. ให้กรอกจ�านวนแผ่น ของเอกสารอื่นๆ

     4. ให้กรอกผลรวมจ�านวนเอกสารประกอบทุกแผ่น 



ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก63

 
  1.1 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
  1.2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ที่ด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจ�าส�านักงานศาลยุติธรรม)

  อยัการจงัหวดั ได้แก่ พนกังานอยัการ ซ่ึงปฏบัิตริาชการในต�าแหน่งอยัการจงัหวัด ณ ส�านกังาน
อยัการจงัหวัด ส�านกังานอยัการคดีศาลแขวง ส�านกังานอยัการคดเียาวชนและครอบครัวจงัหวัดและส�านกังาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด

  3.1 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  3.2 ผู้อ�านวยการส�านักวินัยการเงินการคลัง
  3.3 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
  3.4 ผู้อ�านวยการส�านักคดี
  3.5 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  3.6 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบพิเศษ
  3.7 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการด�าเนินงาน
  3.8 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ
  3.9 ผู้อ�านวยการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
  3.10 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

ภาคผนวก ก

 รายชื่อต�าแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103
 (1) ศาลยุติธรรม

 (2) ส�านักงานอัยการสูงสุด

 (3) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 (4) ส�านักนายกรัฐมนตรี
  4.1 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
   4.1.1 รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
  4.2 กรมประชาสัมพันธ์
   4.2.1 รองอธิบดี
  4.3 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   4.3.1 รองเลขาธิการ
  4.4 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   4.4.1 กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546
   4.4.2 ประธานผูแ้ทนการค้าไทย และผูแ้ทนการค้าไทย ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี 
ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552
   4.4.3 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
  4.5 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   4.5.1 รองเลขาธิการ
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  4.6 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
   4.6.1 รองผู้อ�านวยการ
  4.7 ส�านักงบประมาณ
   4.7.1 รองผู้อ�านวยการ
  4.8 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   4.8.1 รองเลขาธิการ
  4.9 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   4.9.1 รองเลขาธิการ
  4.10 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   4.10.1 รองเลขาธิการ
  4.11 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   4.11.1 รองเลขาธิการ
  4.12 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   4.12.1 รองเลขาธิการ
  4.13 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   4.13.1 รองเลขาธิการ
  4.14 ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
   4.14.1 รองเลขาธิการ

  5.1 ส�านักงานรัฐมนตรี
   5.1.1 หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี
   5.1.2 จเรทหารทั่วไป
  5.2 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   5.2.1 รองปลัดกระทรวง
   5.2.2 หัวหน้าส�านักปลัดกระทรวง
   5.2.3 หัวหน้าส�านักตุลาการทหาร
   5.2.4 หัวหน้าอัยการทหาร
   5.2.5 เลขานุการส�านักงานปลัดกระทรวง

 (5) กระทรวงกลาโหม

   5.2.6 ตุลาการพระธรรมนูญ
   5.2.7 หัวหน้าส�านักงาน
   5.2.8 ผู้อ�านวยการ
   5.2.9 เจ้ากรม
   5.2.10 รองผู้อ�านวยการ
   5.2.11 รองเจ้ากรม
  5.3 กองบัญชาการกองทัพไทย
   5.3.1 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
   5.3.2 เสนาธิการทหาร
   5.3.3 รองเสนาธิการทหาร
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   5.3.4 เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
   5.3.5 ผู้บัญชาการ
   5.3.6 ผู้อ�านวยการ
   5.3.7 เจ้ากรม
   5.3.8 จเรทหาร
   5.3.9 ปลัดบัญชีทหาร
   5.3.10 รองผู้บัญชาการ
   5.3.11 รองผู้อ�านวยการ
   5.3.12 รองเจ้ากรม
   5.3.13 รองจเรทหาร
   5.3.14 รองปลัดบัญชีทหาร
  5.4 กองทัพบก
   5.4.1 รองผู้บัญชาการทหารบก
   5.4.2 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
   5.4.3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
   5.4.4 เสนาธิการทหารบก
   5.4.5 รองเสนาธิการทหารบก
   5.4.6 แม่ทัพภาค
   5.4.7 รองแม่ทัพภาค
   5.4.8 แม่ทัพน้อย
   5.4.9 เลขานุการกองทัพบก
   5.4.10 ผู้บัญชาการ
   5.4.11 ผู้อ�านวยการ
   5.4.12 เจ้ากรม
   5.4.13 ปลัดบัญชีทหารบก
   5.4.14 รองผู้บัญชาการ
   5.4.15 รองผู้อ�านวยการ
   5.4.16 รองเจ้ากรม
   5.4.17 รองปลัดบัญชีทหารบก
   5.4.18 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
         (ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
   5.4.19 รองผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  5.5 กองทัพเรือ
   5.5.1 รองผู้บัญชาการทหารเรือ
   5.5.2 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
   5.5.3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
   5.5.4 เสนาธิการทหารเรือ
   5.5.5 รองเสนาธิการทหารเรือ
   5.5.6 เลขานุการกองทัพเรือ
   5.5.7 ผู้บัญชาการทัพเรือภาค
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   5.5.8 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค
   5.5.9 ผู้บัญชาการ
   5.5.10 ผู้อ�านวยการ
   5.5.11 เจ้ากรม
   5.5.12 ปลัดบัญชีทหารเรือ
   5.5.13 รองผู้บัญชาการ
   5.5.14 รองผู้อ�านวยการ
   5.5.15 รองเจ้ากรม
   5.5.16 รองปลัดบัญชีทหารเรือ
   5.5.17 ผู้อ�านวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   5.5.18 ผู้อ�านวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
  5.6 กองทัพอากาศ
   5.6.1 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
   5.6.2 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
   5.6.3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
   5.6.4 เสนาธิการทหารอากาศ
   5.6.5 รองเสนาธิการทหารอากาศ
   5.6.6 เลขานุการกองทัพอากาศ
   5.6.7 ผู้บัญชาการ
   5.6.8 ผู้อ�านวยการ
   5.6.9 เจ้ากรม
   5.6.10 ปลัดบัญชีทหารอากาศ
   5.6.11 รองผู้บัญชาการ
   5.6.12 รองผู้อ�านวยการ
   5.6.13 รองเจ้ากรม
   5.6.14 รองปลัดบัญชีทหารอากาศ

 ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม (5) ต้องเป็นข้าราชการ
ทหารที่มียศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป เว้นแต่ต�าแหน่งตาม 5.4.18, 5.4.19, 5.5.17 และ 
5.5.18 ไม่ก�าหนดชั้นยศ

  6.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   6.1.1 รองปลัดกระทรวง
  6.2 กรมธนารักษ์
   6.2.1 รองอธิบดี
  6.3 กรมบัญชีกลาง
   6.3.1 รองอธิบดี
  6.4 กรมศุลกากร
   6.4.1 รองอธิบดี

 (6) กระทรวงการคลัง
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   6.4.2 ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากร
   6.4.3 ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรภาค
   6.4.4 นายด่านศุลกากร
  6.5 กรมสรรพสามิต
   6.5.1 รองอธิบดี
   6.5.2 ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาค
   6.5.3 สรรพสามิตพื้นที่
  6.6 กรมสรรพากร
   6.6.1 รองอธิบดี
   6.6.2 สรรพากรภาค
   6.6.3 สรรพากรพื้นที่
  6.7 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   6.7.1 รองผู้อ�านวยการ
  6.8 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   6.8.1 รองผู้อ�านวยการ
  6.9 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
   6.9.1 รองผู้อ�านวยการ

 (7) กระทรวงการต่างประเทศ
  7.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   7.1.1 รองปลัดกระทรวง
  7.2 กรมการกงสุล
   7.2.1 รองอธิบดี
  7.3 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   7.3.1 รองอธิบดี
  7.4 กรมพิธีการทูต
   7.4.1 รองอธิบดี
  7.5 กรมยุโรป
   7.5.1 รองอธิบดี
  7.6 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
   7.6.1 รองอธิบดี
  7.7 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
   7.7.1 รองอธิบดี
  7.8 กรมสารนิเทศ
   7.8.1 รองอธิบดี
  7.9 กรมองค์การระหว่างประเทศ
   7.9.1 รองอธิบดี
  7.10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
   7.10.1 รองอธิบดี
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   9.2.1 รองอธิบดี
  9.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ
   9.3.1 รองอธิบดี
  9.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   9.4.1 รองอธิบดี
  9.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   9.5.1 รองอธิบดี
  9.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   9.6.1 รองอธิบดี

  10.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   10.1.1 รองปลัดกระทรวง
  10.2 กรมการข้าว
   10.2.1 รองอธิบดี
  10.3 กรมชลประทาน
   10.3.1 รองอธิบดี
  10.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   10.4.1 รองอธิบดี
  10.5 กรมประมง
   10.5.1 รองอธิบดี

  7.11 กรมอาเซียน
   7.11.1 รองอธิบดี
  7.12 กรมเอเชียตะวันออก
   7.12.1 รองอธิบดี
  7.13 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
   7.13.1 รองอธิบดี

  8.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   8.1.1 รองปลัดกระทรวง
  8.2 กรมพลศึกษา
   8.2.1 รองอธิบดี
  8.3 กรมการท่องเที่ยว
   8.3.1 รองอธิบดี

  9.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   9.1.1 รองปลัดกระทรวง
  9.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 (9) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 (10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (8) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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  10.15 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   10.15.1 รองเลขาธิการ

  11.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   11.1.1 รองปลัดกระทรวง
  11.2 กรมเจ้าท่า
   11.2.1 รองอธิบดี
  11.3 กรมการขนส่งทางบก
   11.3.1 รองอธิบดี
  11.4 กรมท่าอากาศยาน
   11.4.1 รองอธิบดี
  11.5 กรมทางหลวง
   11.5.1 รองอธิบดี
  11.6 กรมทางหลวงชนบท
   11.6.1 รองอธิบดี
  11.7 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   11.7.1 รองผู้อ�านวยการ
  11.8 กรมขนส่งทางราง
   11.8.1 รองอธิบดี

 (11) กระทรวงคมนาคม

  10.6 กรมปศุสัตว์
   10.6.1 รองอธิบดี
  10.7 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   10.7.1 รองอธิบดี
  10.8 กรมพัฒนาที่ดิน
   10.8.1 รองอธิบดี
  10.9 กรมวิชาการเกษตร
   10.9.1 รองอธิบดี
  10.10 กรมส่งเสริมการเกษตร
   10.10.1 รองอธิบดี
  10.11 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   10.11.1 รองอธิบดี
  10.12 กรมหม่อนไหม
   10.12.1 รองอธิบดี
  10.13 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   10.13.1 รองเลขาธิการ
  10.14 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
   10.14.1 รองเลขาธิการ
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  12.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   12.1.1 รองปลัดกระทรวง
  12.2 กรมอุตุนิยมวิทยา
   12.2.1 รองอธิบดี
  12.3 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   12.3.1 รองเลขาธิการ
  12.4 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
   12.4.1 รองผู้อ�านวยการ

  13.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   13.1.1 รองปลัดกระทรวง
  13.2 กรมควบคุมมลพิษ
   13.2.1 รองอธิบดี
  13.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   13.3.1 รองอธิบดี
  13.4 กรมทรัพยากรธรณี
   13.4.1 รองอธิบดี
  13.5 กรมทรัพยากรน�้า

 (14) กระทรวงพลังงาน

   13.5.1 รองอธิบดี
  13.6 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
   13.6.1 รองอธิบดี
  13.7 กรมป่าไม้
   13.7.1 รองอธิบดี
  13.8 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   13.8.1 รองอธิบดี
  13.9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   13.9.1 รองอธิบดี
  13.10 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   13.10.1 รองเลขาธิการ

  14.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   14.1.1 รองปลัดกระทรวง
  14.2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   14.2.1 รองอธิบดี
  14.3 กรมธุรกิจพลังงาน
   14.3.1 รองอธิบดี
  14.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   14.4.1 รองอธิบดี

 (13) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (12) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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  14.5 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   14.5.1 รองผู้อ�านวยการ

  15.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   15.1.1 รองปลัดกระทรวง
  15.2 กรมการค้าต่างประเทศ
   15.2.1 รองอธิบดี
  15.3 กรมการค้าภายใน
   15.3.1 รองอธิบดี
  15.4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   15.4.1 รองอธิบดี
  15.5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   15.5.1 รองอธิบดี
  15.6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   15.6.1 รองอธิบดี
  15.7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   15.7.1 รองอธิบดี
  15.8 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   15.8.1 รองผู้อ�านวยการ

  16.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   16.1.1 รองปลัดกระทรวง
  16.2 กรมการปกครอง
   16.2.1 รองอธิบดี
  16.3 กรมการพัฒนาชุมชน
   16.3.1 รองอธิบดี
  16.4 กรมที่ดิน
   16.4.1 รองอธิบดี
   16.4.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
   16.4.3 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
  16.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   16.5.1 รองอธิบดี
  16.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง
   16.6.1 รองอธิบดี
   16.6.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
   16.7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   16.7.1 รองอธิบดี
   16.7.2 ท้องถิ่นจังหวัด

 (16) กระทรวงมหาดไทย 

 (15) กระทรวงพาณิชย์ 
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  17.7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   17.7.1 รองอธิบดี
  17.8 ส�านักงานกิจการยุติธรรม
   17.8.1 รองผู้อ�านวยการ
  17.9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   17.9.1 รองผู้อ�านวยการ
  17.10 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   17.10.1 รองเลขาธิการ

  18.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   18.1.1 รองปลัดกระทรวง
  18.2 กรมการจัดหางาน
   18.2.1 รองอธิบดี
  18.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   18.3.1 รองอธิบดี
  18.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   18.4.1 รองอธิบดี
  18.5 ส�านักงานประกันสังคม
   18.5.1 รองเลขาธิการ

  17.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   17.1.1 รองปลัดกระทรวง
  17.2 กรมคุมประพฤติ
   17.2.1 รองอธิบดี
  17.3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   17.3.1 รองอธิบดี
  17.4 กรมบังคับคดี
   17.4.1 รองอธิบดี
  17.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   17.5.1 รองอธิบดี
  17.6 กรมราชทัณฑ์
   17.6.1 รองอธิบดี
   17.6.2 ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน
   17.6.3 ผู้บัญชาการเรือนจ�าพิเศษ
   17.6.4 ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลาง
   17.6.5 ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด

 (18) กระทรวงแรงงาน 

 (17) กระทรวงยุติธรรม
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  21.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   21.1.1 รองปลัดกระทรวง
  21.2 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   21.2.1 รองเลขาธิการ
  21.3 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   21.3.1 รองเลขาธิการ
  21.4 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   21.4.1 รองเลขาธิการ
  21.5 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   21.5.1 รองเลขาธิการ 
  21.6 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   21.6.1 รองเลขาธิการ
  

  19.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   19.1.1 รองปลัดกระทรวง
  19.2 กรมการศาสนา
   19.2.1 รองอธิบดี
  19.3 กรมศิลปากร
   19.3.1 รองอธิบดี
  19.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   19.4.1 รองอธิบดี
  19.5 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   19.5.1 รองผู้อ�านวยการ

  20.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   20.1.1 รองปลัดกระทรวง
  20.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   20.2.1 รองอธิบดี
  20.3 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
   20.3.1 รองผู้อ�านวยการ
  20.4 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   20.4.1 รองเลขาธิการ

 (21) กระทรวงศึกษาธิการ

 (19) กระทรวงวัฒนธรรม 

 (20) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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  21.7 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   21.7.1 รองเลขาธิการ
  21.8 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   21.8.1 รองเลขาธิการ

  22.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   22.1.1 รองปลัดกระทรวง
  22.2 กรมการแพทย์
   22.2.1 รองอธิบดี
  22.3 กรมควบคุมโรค
   22.3.1 รองอธิบดี
  22.4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   22.4.1 รองอธิบดี
  22.5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   22.5.1 รองอธิบดี
  22.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   22.6.1 รองอธิบดี
  22.7 กรมสุขภาพจิต
   22.7.1 รองอธิบดี
  22.8 กรมอนามัย
   22.8.1 รองอธิบดี
  22.9 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   22.9.1 รองเลขาธิการ

  23.1 ส�านักงานปลัดกระทรวง
   23.1.1 รองปลัดกระทรวง
  23.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   23.2.1 รองอธิบดี
  23.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   23.3.1 รองอธิบดี
  23.4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   23.4.1 รองอธิบดี
  23.5 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย
   23.5.1 รองเลขาธิการ

 (23) กระทรวงอุตสาหกรรม

 (22) กระทรวงสาธารณสุข
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  23.6 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   23.6.1 รองเลขาธิการ
  23.7 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   23.7.1 รองผู้อ�านวยการ

  24.1 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
   24.1.1 รองผู้อ�านวยการ
  24.2 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
   24.2.1 รองเลขาธิการ
  24.3 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   24.3.1 รองเลขาธิการ
  24.4 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
   24.4.1 รองเลขาธิการ
  24.5 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
   24.5.1 จเรต�ารวจแห่งชาติ
   24.5.2 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
   24.5.3 รองจเรต�ารวจแห่งชาติ

 (24) ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

   24.5.4 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
   24.5.5 จเรต�ารวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรต�ารวจ)
   24.5.6 ผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง
   24.5.7 ผู้บัญชาการส�านักงานก�าลังพล
   24.5.8 ผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี
   24.5.9 ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจสอบภายใน
   24.5.10 ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด
   24.5.11 ผู้บัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว
   24.5.12 ผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล
   24.5.13 ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
   24.5.14 ผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ
   24.5.15 ผู้บัญชาการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   24.5.16 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
   24.5.17 ผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง
   24.5.18 ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
   24.5.19 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค
   24.5.20 นายแพทย์ใหญ่
   24.5.21 รองจเรต�ารวจ (สบ 7)
   24.5.22 รองผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง
  

*
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   24.5.23 รองผู้บัญชาการส�านักงานก�าลังพล
   24.5.24 รองผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี
   24.5.25 รองผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด
   24.5.26 รองผู้บัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว
   24.5.27 รองผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล
   24.5.28 รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
   24.5.29 รองผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ
   24.5.30 รองผู้บัญชาการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   24.5.31 รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
   24.5.32 รองผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง
   24.5.33 รองผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
   24.5.34 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค
   24.5.35 ผู้บังคับการต�ารวจจราจร
   24.5.36 ผู้บังคับการต�ารวจนครบาล
   24.5.37 ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
   24.5.38 ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
   24.5.39 ผู้บังคับการปราบปราม
   24.5.40 ผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง
   24.5.41 ผู้บังคับการต�ารวจรถไฟ
   24.5.42 ผู้บังคับการต�ารวจท่องเที่ยว
   24.5.43 ผู้บังคับการต�ารวจน�้า
   24.5.44 ผูบ้งัคับการปราบปรามการกระท�าความผดิเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิง่แวดล้อม
   24.5.45 ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
   24.5.46 ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
   24.5.47 ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   24.5.48 ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
   24.5.49 ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
        ทางเทคโนโลยี
   24.5.50 ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง
   24.5.51 ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
   24.5.52 ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ารวจภูธรภาค
   24.5.53 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด
   24.5.54 ผู้บังคับการกองพลาธิการ
   24.5.55 ผู้บังคับการกองโยธาธิการ
   24.5.56 ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ
   24.5.57 ผู้บังคับการกองทะเบียนพล
   24.5.58 ผู้บังคับการกองสวัสดิการ
   24.5.59 ผู้บังคับการกองคดีอาญา
   24.5.60 ผู้บังคับการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด
   24.5.61 ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด
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  24.7 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   24.7.1 รองเลขาธิการ
   24.7.2 ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต
   24.7.3 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   24.7.4 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต
  24.8 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   24.8.1 รองเลขาธิการ

  25.1 รองอธิการบดี
  25.2 รองเลขาธิการ
  25.3 ต�าแหน่งเทียบเท่าตาม 24.1 และ 24.2 ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

  26.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  26.2 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  27.1 ประธานกรรมการและกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  27.2 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  28.1 ประธานกรรมการและกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  28.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

   24.5.62 ผู้บังคับการสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติด
   24.5.63 ผู้บังคับการต�ารวจสันติบาล
   24.5.64 ผู้บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค
   24.5.65 ผู้บังคับการต�ารวจสื่อสาร
  24.6 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   24.6.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและ
    ปราบปรามการฟอกเงิน
   24.6.2 ประธานกรรมการและกรรมการธุรกรรม
   24.6.3 รองเลขาธิการ
   24.6.4 ผู้อ�านวยการกองก�ากับและตรวจสอบ
   24.6.5 ผู้อ�านวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
   24.6.6 ผู้อ�านวยการกองคดี
   24.6.7 ผู้อ�านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
   24.6.8 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
   24.6.9 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

 (25) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในก�ากับของรัฐ

 (26) ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (27) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 (28) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ก78

  29.1 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ 
      โทรคมนาคมแห่งชาติ
 

  30.1 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

  31.1 กรุงเทพมหานคร
   31.1.1 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
   31.1.2 หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
   31.1.3 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
   31.1.4 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
   31.1.5 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย
   31.1.6 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
   31.1.7 ผู้อ�านวยการส�านักการโยธา
   31.1.8 ผู้อ�านวยการส�านักการระบายน�้า
   31.1.9 ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม
   31.1.10 ผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
   31.1.11 ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง
   31.1.12 ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ
   31.1.13 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม
   31.1.14 ผู้อ�านวยการส�านักการจราจรและขนส่ง
   31.1.15 ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง
   31.1.16 ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   31.1.17 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
   31.1.18 ผู้อ�านวยการเขต
  31.2 เมืองพัทยา
   31.2.1 ปลัดเมืองพัทยา
   31.2.2 รองปลัดเมืองพัทยา
   31.2.3 หัวหน้าส�านักปลัดเมืองพัทยา
   31.2.4 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
   31.2.5 ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุข
   31.2.6 ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม
   31.2.7 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการท่องเที่ยว
   31.2.8 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
   31.2.9 ผู้อ�านวยการส�านักการช่างสุขาภิบาล
   31.2.10 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม
   31.2.11 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   31.2.12 ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง

 (30) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงาน

 (31) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (29) ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
           โทรคมนาคมแห่งชาติ
     



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข79

  31.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
   31.3.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
   31.3.2 ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
  31.4 เทศบาลนคร
   31.4.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
   31.4.2 ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
  31.5 เทศบาลเมือง
   31.5.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
   31.5.2 ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
  31.6 เทศบาลต�าบล
   31.6.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
   31.6.2 ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

  32.1 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  33.1 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม

  34.1 รองเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 

 (32) ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 (33) ส�านักงานศาลยุติธรรม

 (34) ส�านักงานศาลปกครอง

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนกังานของรฐัซ่ึงจะต้องย่ืนบญัชี

ทรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา 103  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 ข้อ 8

*

*

*

*



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข80

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข81

ภาคผนวก ข

  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 
  หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมืองกระบี่ 
  จังหวัดกระบี่ 81000
  โทร. 075 622 306-7

    
  อาคารเลขที่ 125/34 หมู่ที่ 9 
  ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี
  จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  โทร. 034 511 300-2

  เลขที่ 14 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน 
  ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
  โทร. 043 816 398-9
 
  
  เลขที่ 50-52 ถนนราชดาเนิน 2
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร
  จังหวัดก�าแพงเพชร 62000
  โทร. 055 741 663-4

  เลขที่ 177/47-48 หมู่ที่ 17
  ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น
  จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทร. 043 468 735-6

  
  เลขที่ 116-118 หมู่บ้านแผ่นดินทอง
  ถนนแผ่นดินทอง 2 ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองจันทบุรี
  จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทร. 039 302 575-7 
 

ที่อยู่ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด

 1. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดกระบี่ 

 2. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดกาญจนบุรี 

 3. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดก�าแพงเพชร 

 5. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดขอนแก่น 

 6. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดจันทบุรี 



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข82

  เลขที่ 66 หมู่ 1 ถนนศุขประยูร
  ต�าบลคลองนา อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 2400
  โทร. 038 086 023-4

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดชลบุรี
  เลขที่ 29 ถนนบางแสนสาย 2
  ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี
  จังหวัดชลบุรี 20130
  โทร. 038 384 280

  เลขที่ 333/2 ถนนพหลโยธิน
  ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอเมืองชัยนาท
  จังหวัดชัยนาท 17000
  โทร. 056 411945-6

  ศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ ถนนพญาแล
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทร. 044 124 696-7

  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์
  ต�าบลนาชะอัง อ�าเภอเมืองชุมพร
  จังหวัดชุมพร 86000
  โทร. 077 658 246-8

  เลขที่ 728 ถนนอุตรกิจ
  ต�าบลเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย 
  จังหวัดเชียงราย 57000
  โทร. 053 711 835-7

 8. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดชลบุรี 

 9. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดชัยนาท 

 10. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดชัยภูมิ 

 11. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดชุมพร 

 12. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเชียงราย 

 7. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดฉะเชิงเทรา 



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข83

  
  เลขที่ 363 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน
  ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม อ�าเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
  โทร. 053 121 061, 053 121 063-4
 

  ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพัทลุง
  ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง
  จังหวัดตรัง 92000
  โทร. 075 212 102-3
 
 
  เลขที่ 45/68-69 ถนนเทศบาล 5
  ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมืองตราด 
  จังหวัดตราด 23000
  โทร. 039 512 395
 
 
  เลขที่ 369/3-4 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน 
  (ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 
  ต�าบลน�้ารึม อ�าเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก 63000
  โทร. 055 512 105

 
  เลขที่ 142 หมู่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก 
  ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก 26000
  โทร. 037 311 461, 037 311 577

 
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 112 หมู่ 6 
  ต�าบลถนนขาด อ�าเภอเมืองนครปฐม 
  จังหวัดนครปฐม 73000
  โทร. 034 272 652-4

 15. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดตราด

 16. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดตาก 

 17. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครนายก

 18. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครปฐม

 13. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ 

 14. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดตรัง 



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข84

  เลขที่ 8/8 ถนนราชทัณฑ์ 
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครพนม
  จังหวัดนครพนม 48000
  โทร. 042 512 279-80, 042 513 374

  เลขที่ 346 ถนนจิระ 
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทร. 044 300 901-3

  เลขที่ 129/576, 129/580 อาคารอาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทอง 
  ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต�าบลปากนคร อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  โทร. 075 432 204-6

  เลขที่ 965/32 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ 
  ต�าบลนครสวรรค์ตก อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ 
  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทร. 056 881 492-4
 

  เลขที่ 361 สานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้า) อาคาร 2 ชั้น 1
  ถนนนทบุรี-สนามบินน�้า 
  ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร. 0 2528 4847

  เลขที่ 1/7-8 ถนนประชาภิรมย์ ต�าบลบางนาค 
  อ�าเภอเมืองนราธิวาส 
  จังหวัดนราธิวาส 96000
  โทร. 073 511 544

 22. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครสวรรค์ 

 23. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนนทบุรี 

 24. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนราธิวาส 

 19. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครพนม

 20. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครราชสีมา 

 21. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน-พะเยา 
  ต�าบลไชยสถาน อ�าเภอเมืองน่าน
  จังหวัดน่าน 55000
  โทร.054 716 452

  เลขที่ 250/2-3 หมู่ที่ 1 ถนนประกอบบูรณะ 
  ต�าบลวิศิษฐ์ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ 
  จังหวัดบึงกาฬ 38000
  โทร. 042 491 110

  อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2
  เลขที่ 1159 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
  โทร. 044 666 571-2

 
  อาคาร The Tree Avenue ชั้น 2 ห้อง C217-218
  เลขที่ 99/99-2 หมู่ 7 
  ต�าบลบางคูวัด อ�าเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทร. 0 2598 2631-3

 
  เลขที่ 19 ถนนประจวบคีรีขันธ์ 
  ต�าบลประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
  โทร. 032 603 622

 
  เลขที่ 140/8-9 ถนนเทศบาลด�าริ 
  ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี 
  จังหวัดปราจีนบุรี 25000
  โทร. 037 214 151 ต่อ 102

 29. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 30. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดปราจีนบุรี 

 25. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดน่าน 

 26. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดบึงกาฬ 

 28. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดปทุมธานี 

 27. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์ 



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข86

  เลขที่ 36/15-16 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก-ปัตตานี 
  ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมืองปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานี 94000
  โทร. 073 337 526-7

 
  เลขที่ 165/5-6 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 
  ต�าบลคลองสวนพลู อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทร. 035 329 030-1

  เลขที่ 637 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน 
  ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมืองพะเยา 
  จังหวัดพะเยา 56000
  โทร.054 480 761, 054 480 761-3

  เลขที่ 68/7-8 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา-ทับปุด 
  ต�าบลถ�้าน�้าผุด อ�าเภอเมืองพังงา 
  จังหวัดพังงา 82000
  โทร. 076 460 650

 
  เลขที่ 233/8-10 ถนนไชยบุรี 
  ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมืองพัทลุง 
  จังหวัดพัทลุง 93000
  โทร. 074 613 726

  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน 
  ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร
  จังหวัดพิจิตร 66000
  โทร. 056 613 407-9

 36. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพิจิตร 

 31. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดปัตตานี 

 32. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 33. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพะเยา 

 34. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพังงา

 35. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพัทลุง 

 



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข87

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ 
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทร. 055 009 972

  เลขที่ 683/26-27 หมูที่ 2 
  ต�าบลบ้านหม้อ อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 
  จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทร.032 401 110, 032 401 181

  เลขที่ 69/11 หมู่ที่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก 
  ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  โทร. 056 725 515

  เลขที่ 308/29-30 ถนนน�้าทอง 
  ต�าบลนาจักร อ�าเภอเมืองแพร่
  จังหวัดแพร่ 54000
  โทร. 054 531 343, 054 531 345-6

  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ชั้น 2
  เลขที่ 5 ถนนนริศร ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมืองภูเก็ต
  จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทร. 076 680 054-5

  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 
  ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม
  จังหวัดมหาสารคาม 44000
  โทร. 043 777 438

 37. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดพิษณุโลก

 38. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเพชรบุรี

 39. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์

 40. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดแพร่ 

 41. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดภูเก็ต 

 42. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดมหาสารคาม 



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข88

  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 5 ถนนวิวิธสุรการ 
  ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมืองมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร 49000
  โทร. 042 620 905

  อาคารแม่ฮ่องสอนพลาซ่า เลขที่ 9/8 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส 
  ต�าบลจองคา อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทร. 053 611 785-7

  เลขที่ 211-212 หมู่ 3 บ้านดอนมะยาง ถนนอรุณประเสริฐ
  ต�าบลตาดทอง อ�าเภอเมืองยโสธร
  จังหวัดยโสธร 35000 
  โทร. 045 712 801-2

  เลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ 
  ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา 
  จังหวัดยะลา 95000
  โทร. 073 203 916

  เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 
  ต�าบลมะอึ อ�าเภอธวัชบุรี 
  จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
  โทร. 043 513 138

  เลขที่ 4/8-9 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม 
  ต�าบลบางริ้น อ�าเภอเมืองระนอง
  จังหวัดระนอง 85000
  โทร. 077 825 387-8

 43. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดมุกดาหาร

 45. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดยโสธร 

 46. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดยะลา 

 47. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด 

 48. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดระนอง 

 44. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข89

  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ชั้น 1
  เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท
  ต�าบลเนินพระ อ�าเภอเมืองระยอง
  จังหวัดระยอง 21000
  โทร. 038 623 206-9

  เลขที่ 112-114 หมู่ที่ 4 
  ต�าบลเจดีย์หัก อ�าเภอเมืองราชบุรี 
  จังหวัดราชบุรี 70000
  โทร. 032 240 182-3

  อาคารศาลาประชาคมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
  ถนนนารายณ์มหาราช ต�าบลทะเลชุบศร อ�าเภอเมืองลพบุรี 
  จังหวัดลพบุรี 15000
  โทร. 036 770 263-5

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดล�าปาง
  เลขที่ 688 หมู่ 2 ต�าบลศาลา อ�าเภอเกาะคา
  จังหวัดล�าปาง 52130
  โทร. 054 221 347-8

  อาคารสานักงานเทศบาลตาบลริมปิง (หลังเดิม)
  เลขที่ 299 หมู่ 7 ต�าบลริมปิง อ�าเภอเมืองล�าพูน
  จังหวัดล�าพูน 51000
  โทร. 053 000 034

  เลขที่ 111 หมู่ 12 ถนนมลิวรรณ 
  ต�าบลนาโป่ง อ�าเภอเมืองเลย
  จังหวัดเลย 42000
  โทร. 042 844 550, 042 844 552-3

 50. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดราชบุรี 

 51. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดลพบุรี 

 52. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดล�าปาง 

 53. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดล�าพูน 

 54. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดเลย

 49. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดระยอง



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข90

  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3 ถนนเทพา 
  ต�าบลเมืองเหนือ อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ
  จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทร. 045 617 785

  เลขที่ 1848/11 ถนนหน้าศูนย์ราชการ 
  ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร 47000
  โทร. 042 716 697-8

  เลขที่ 439/38-39 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ 
  ต�าบลพะวง อ�าเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา 90100
  โทร. 074 330 121

  เลขที่ 777 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการก�าธร 
  ต�าบลคลองขุด อ�าเภอเมืองสตูล
  จังหวัดสตูล 91000
  โทร. 074 711 801-2

  อาคารศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน�้้าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ
  ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านส�าโรง ต�าบลส�าโรงเหนือ
  อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทร. 0 2170 7396, 0 2380 0648, 0 2380 0649

  เลขที่ 204 หมู่ 3 อาคารสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ชั้น 2
  ต�าบลลาดใหญ่ อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม
  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทร.034 712 026-7

 57. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสงขลา 

 58. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสตูล 

 59. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ 

 60. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสมุทรสงคราม 

 56. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสกลนคร 

 55. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดศรีสะเกษ 



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข91

  เลขที่ 88/22-24 หมู่บ้านโกลเด้นยูนิเวอร์แซลเทรดดิ้ง
  หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ต�าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทร. 034 119 983-4

  เลขที่ 354/103 ถนนสุวรรณศร ต�าบลสระแก้ว
  อ�าเภอเมืองสระแก้ว 
  จังหวัดสระแก้ว 27000
  โทร. 037 421 954-6

  เลขที่ 1/14 ถนนเทศบาล 5 
  ต�าบลปากเพรียว อ�าเภอเมืองสระบุรี
  จังหวัดสระบุรี 18000
  โทร. 036 220 163

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
  ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ต�าบลบางมัญ
  อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี 
  จังหวัดสิงห์บุรี 16000
  โทร. 036 507 045, 036 507 049

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดจังหวัดสุโขทัย 
  เลขที่ 188 หมู่ 7 ต�าบลบ้านหลุม อ�าเภอเมืองสุโขทัย
  จังหวัดสุโขทัย 64000
  โทร. 055 611 154

  อาคารส�านักงานหลังที่ว่าการอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ถนนพระพันวษา ต�าบลท่าพี่เลี้ยง อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
  โทร. 035 511 178-9

 64. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสิงห์บุรี 

 65. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสุโขทัย 

 66. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี 

 61. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร 

 62. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสระแก้ว 

 63. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสระบุรี 



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ข92

 71. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอ่างทอง 

 72. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ 

 67. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 68. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสุรินทร์ 

 69. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดหนองคาย 

 70. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดหนองบัวล�าภู 

  เลขที่ 148/58 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี 
  ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทร.077 282 171-2

  เลขที่ 4/1 ถนนสุริยกานต์
  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์
  จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร. 044 514 890-1

  อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 (ฝั่งหอประชุมประจักษ์)
  ต�าบลหนองกอมเกาะ อ�าเภอเมืองหนองคาย
  จังหวัดหนองคาย 43000
  โทร. 042 411 590

  เลขที่ 69/69 หมู่ที่ 2 
  ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู
  จังหวัดหนองบัวล�าภู 39000
  โทร. 042 316 772

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอ่างทอง
  ถนนเทศบาล 14 ต�าบลบ้านแห อ�าเภอเมืองอ่างทอง
  จังหวัดอ่างทอง 14000
  โทร. 035 613 822

 
  อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ 
  ต�าบลโนนหนามแท่ง อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ 
  จังหวัดอ�านาจเจริญ 37000
  โทร. 045 523 253



คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาคผนวก ข93

 73. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอุดรธานี 

 74. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 75. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอุทัยธานี 

 76. ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดอุบลราชธานี 

  เลขที่ 131/2 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง 
  ต�าบลบ้านเลื่อม อ�าเภอเมืองอุดรธานี 
  จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทร. 042 246 173-4

  เลขที่ 49/5-6 ถนนเจริญธรรม
  ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  โทร. 055 411 070, 055 411 280, 055 411 394

  ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนศรีอุทัย 
  ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมืองอุทัยธานี 
  จังหวัดอุทัยธานี 61000
  โทร. 056 571 528-30

  อาคารส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดััอุบลราชธานี
  เลขที่ 90 หมุ่ที่ 4 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี
  จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. 045 242 747-8



ส�านักงาน ป.ป.ช.

ภาคผนวก ค94

 แบบค�าขอย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบเพิม่เตมิ หรือแก้ไขบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ

ภาคผนวก ค

 
 
 
ทะ 
 

แบบค ำขอ 
 
              วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ................ 
 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 

  ด้วยข้าพเจ้า (ยศ/นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................
ไดย้ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในต าแหน่ง..........................................................................................................
กรณี  เข้ารับต าแหน่ง  พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทุกสามปีตลอดเวลา 
ที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. .............................. 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความประสงค์ 
 

 ขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 
เนื่องจากข้าพเจ้า............................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบค าขอ ดังนี้ 
  1. ........................................................................................................................................................................................ 
  2. ......................................................................................................................................................................................... 
  3. ........................................................................................................................................................................................ 
  4. ......................................................................................................................................................................................... 
  5. ......................................................................................................................................................................................... 
   ขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

เน่ืองจากข้าพเจ้า............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................... 

 

       จึงเรียนกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
       ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
       (ยศ/นาย/นาง/นางสาว.............................................................) 
       ต าแหน่ง........................................................................ 
 
หมำยเหตุ แบบค าขอ ตามข้อ 15 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 

ส ำเนำคู่ฉบับ ค าขอที่................................. 
รับวันที่................................ 
ผู้รับ..................................... 






