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สํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสดุ 
1 ตุลาคม  2561 

ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสนิตามกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  การกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินนั้นเปนหนึ่ง              
ในมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กฎหมายวาดวยการปองกันและ               
การปราบปรามการทุจริตทุกฉบับไดกําหนดมาตรการนี้ไวดวย เชนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติกําหนดใหเจาหนาท่ี
ของรัฐ รวม 4 กลุมประเภทเปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  ตอมาในปพ .ศ . 2561 รัฐไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย           
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ออกมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ท้ังนี้กฎหมาย ป.ป.ช .           
พ.ศ. 2561 นี้ไดบัญญัติกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวม 5 กลุมประเภท เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สิน 

กฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 : ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสิน 4 กลุมประเภท 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวม 4 กลุมประเภท เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินดังนี้ 
  กลุมประเภทที่หนึ่ง : กรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 15) 
  “มาตรา 15 ใหกรรมการมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน      
คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพยสินท่ีมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ     
ดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยตรงหรือทางออมตอประธานวุฒิสภาเมื่อเขารับตําแหนงหรือพนจาก
ตําแหนง ฯลฯ” 
  (มาตรา 4 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ) 
  กลุมประเภทที่สอง : ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 32) 
  “มาตรา 32 ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยูจริงในวันท่ีเขารับตําแหนงหรือ    
วันท่ีพนตําแหนงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนงฯลฯ” 
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  (มาตรา 4 “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา (1) นายกรัฐมนตรี            
(2) รัฐมนตรี (3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (4) สมาชิกวุฒิสภา (5) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก 
(1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง (6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (7) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นและ       
ผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (8) สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  กลุมประเภทที่สาม : เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงที่กฎหมายกําหนด          
15 ตําแหนง (มาตรา 39) 
  “มาตรา 39 ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ัง    
ท่ีเขารับตําแหนง ครบสามปท่ีอยูในตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนงฯลฯ (1) ประธานศาลฎีกา         
(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (3) ประธานศาลปกครองสูงสุด (4) อัยการสูงสุด (5) กรรมการการ
เลือกตั้ง (6) ผูตรวจการแผนดิน (7) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (8) กรรมการตรวจเงินแผนดิน           
(9) รองประธานศาลฎีกา (10) รองประธานศาลปกครองสูงสุด (11) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 
(12) ผูพิพากษาในศาลฎีกา  (13) ตุลาการในศาลปกครอง สูง สุด  (14) รองอัยการ สูง สุด              
(15) ผูดํารงตําแหนงระดับสูงฯลฯ” 
  (มาตรา 4 “เจาหนา ท่ีของรัฐ” หมายความวา  ผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคล
ผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองถิ่น และใหหมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจ หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
  “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง”หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรม สําหรับขาราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
ผู บัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร ผูดํ ารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ             
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ และผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระ           
ตามรัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล กรรมการ และผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐ          
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผูดํารงตําแหนงอื่น     
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ) 
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  กลุมประเภทที่สี่ : เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงอ่ืนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(มาตรา 40) 
  “มาตรา 40 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ซึ่งจะตองย่ืนบัญชีและแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา 39 ได โดยประกาศ       
ในราชกิจจานุเบกษาฯลฯ” 

กฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 
  ในปพ.ศ. 2561 รัฐไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน    
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ออกมาใชบังคับแทนกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ. 2561 มาตรา 2 บัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 กฎหมายฉบับนี้ จึงมีผลใชบังคับตั้งแต    
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 

ยกเลิกกฎหมายเดิม : แตระเบียบฯ เดิมใหใชไดจนกวาจะออกระเบียบฯ ใหม 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม พ.ศ. 2561 
มาตรา 3 บัญญัติใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม    
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  แตเนื่องจากการออกระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังท่ีจะตองออกมา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     
มีจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อมิใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย
ฉบับใหมตองสะดุดขัดของ กฎหมายฉบับใหมจึงไดบัญญัติบทเฉพาะกาลใหบรรดาระเบียบ ขอกําหนด 
ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 ยังคงมีผลใช
บังคับตอไปเทาท่ีไมขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จนกวาจะมีการ           
ออกอนุบัญญัติเหลานั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 แลวตามความ          
ในมาตรา 194 ดังนี้” 
  “มาตรา 194 บรรดาระเบียบ ขอกํ าหนด ประกาศ และคํา ส่ัง ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ     
ท่ีแกไขเพิ่มเติม หรือมติคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีใชบังคับอยู         
ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใชบังคับใหยังมีผลใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอกําหนด 
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ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลง    
  ฯลฯ” 
กฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 : เพ่ิมผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินเปน 5 กลุมประเภท 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ. 2561 ไดบัญญัติกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวม 5 กลุมประเภท เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สิน ดังนี้ 
  กลุมประเภทท่ีหนึ่ง : กรรมการ ป.ป.ช. ตามท่ีกฎหมายกําหนดในมาตรา 42 
  กลุมประเภทท่ีสองพนักงานเจาหนาท่ี ป.ป.ช. ตามท่ีกฎหมายกําหนดในมาตรา 158 
  กลุมประเภทท่ีสาม : ผูดํารงตําแหนงท่ีกฎหมายกําหนด 9 ประเภทตําแหนงตาม
มาตรา 102 
  กลุมประเภทท่ีส่ี : เจาพนักงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามมาตรา 103 
  กลุมประเภทท่ีหา : เจาหนาท่ีของรัฐอื่นท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 130 

กลุมประเภทที่หนึ่ง : กรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 42) 
  “มาตรา ๔๒ ใหกรรมการมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ังทรัพยสินท่ีมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล
อื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตอประธานวุฒิสภา โดยใหนําความในหมวด ๕ การดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินมาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนอํานาจของประธานวุฒิสภา ท้ังนี้ ใหประธานวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบ้ืองตนกอนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา 
  ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง และใหนําความ            
ในมาตรา ๓๔ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ดวยโดยอนุโลม 
  คูสมรสตามวรรคหนึ่ งใหนําความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสองมาใช บังคับดวย             
โดยอนุโลม”   
  ความหมายของคําตามมาตรา 4 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการดวย   
  ขอสังเกต 
  1.1 กลุมประเภทท่ีหนึ่ง “กรรมการ ป.ป.ช.” เปนกลุมเดียวกับกลุมประเภทท่ีหนึ่ง    
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
ขยายความใหชัดขึ้นวาหมายความถึงประธานกรรมการดวย 
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  1.2 ในสวนของ “คูสมรส” ใหหมายความถึง ผู ท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิได       
จดทะเบียนสมรสดวย ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  1.3 กรณีกรรมการจงใจไมย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน หรือย่ืนบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินอันเปนเท็จฯ ประธานวุฒิสภาอาจสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดตามความในมาตรา 43 ดังนี้ 
  “มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการท่ีกรรมการผูใด      
จงใจไมย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอประธานวุฒิสภา หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินหรือ
หนี้สินอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบและมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนา    
ไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหนี้สิน ใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 77 และ
มาตรา 81 มาใชบังคับดวยอนุโลม” 

กลุมประเภทที่สอง : พนักงานเจาหนาที่ ป.ป.ช. (มาตรา 158) 
  “มาตรา ๑๕๘ ใหพนักงานเจาหนาท่ีตั้งแตระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป ผูชวยพนักงาน   
ไตสวน พนักงานไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ีซึ่ งมีตําแหนงและ           
หนาท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน มีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส       
และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ังทรัพยสินท่ีมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปดเผยผล      
การตรวจสอบทรัพย สินและหนี้ สิน ในการตรวจสอบดังกลาว เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลและ              
เปนการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดระเบียบมอบหมายให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สินเปนการเฉพาะก็ได 
  ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง        
ดวยโดยอนุโลม” 
  ความหมายของคําตามมาตรา 4 
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เลขาธิการ และขาราชการในสังกัดสํานักงาน 
และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานซึ่งมาชวยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  ขอสังเกต 
  2.1 เดิมพนักงานเจาหนาท่ี ป.ป.ช. จะอยูในกลุมประเภทเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงอื่น
ท่ีคณะกรรมการ ป .ป.ช . กําหนดใหมีหนาท่ีตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้ สินตามมาตรา 40           
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542    
แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 



6 
 

มาตรา 158 ไดบัญญัติไวในกฎหมายใหพนักงานเจาหนาท่ี ป.ป.ช. เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สิน 
  2.2 กรณีพนักงานเจาหนาท่ี ป.ป.ช. จงใจไมย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน หรือย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินอันเปนเท็จฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคด ี     
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได ท้ังนี้ โดยนําความในมาตรา 43         
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กลุมประเภทที่สาม : ผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายกําหนด 9 ประเภทตําแหนง (มาตรา 102) 
  “มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อยางนอยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตองกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตร    
ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  (๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
  (๔ ) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ           
ศาลยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไป 
  (๕) ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ    
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป 
  (๖ )  ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ               
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป 
  (๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
  (๘) ตําแหนงอื่นตามท่ีกฎหมายอื่นกําหนดใหมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  (๙) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  คูสมรสตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิได          
จดทะเบียนสมรสดวยท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ความหมายของคําตามมาตรา 4 
  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 
  (๑) นายกรัฐมนตรี 
  (๒) รัฐมนตรี 
  (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  (๔) สมาชิกวุฒิสภา 
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  (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง 
  (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา 
  “ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ         
ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหมายความรวมถึงผูวาการตรวจเงิน
แผนดินดวยยกเวนกรณีตามมาตรา ๑๑(๑) 
  “ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ผูทําหนาท่ีชวยเหลือผูบริหารทองถิ่น และให
หมายความรวมถึงผูทําหนาท่ีชวยเหลือสภาทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวย ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สําหรับขาราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพ
สําหรับขาราชการทหาร และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่น
ของรัฐ ผูดํารงตําแหนงอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  ขอสังเกต 
  3.1 “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” เดิมเปนกลุมประเภทท่ีกฎหมายคือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 15 บัญญัติให
เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินแยกออกมาจากกลุมประเภทอื่น แตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ไดนํามาบัญญัติรวมไว
กับผูดํารงตําแหนงระดับสูงอื่น รวม 9 ประเภทตําแหนง ตามมาตรา 102 
  3.2 สําหรับตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
ขาราชการตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครอง ขาราชการอัยการ และผูดํารงตําแหนงระดับสูง
ตามมาตรา 120(2)-(7) นี้ มีลักษณะเดียวกับเจาหนาท่ีของรัฐกลุมประเภทท่ีสามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39  
  3.3 เฉพาะตําแหนงขาราชการอัยการ มาตรา 102(6) บัญญัติกําหนดใหขาราชการ
อัยการผูดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  สําหรับขาราชการอัยการท่ีดํารงตําแหนงอื่นใดจะมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและ    
หนี้สินจะเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 103 (ตัวอยางตาม
ขอสังเกต 4.5) 
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  3.4 ในสวนของ “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” ตามกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 
มาตรา 102(7) นั้น นอกจากความหมายตามท่ีมาตรา 4 ไดใหความหมายไวแลวนั้น ยังอาจมีกรณี      
ท่ีมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหตําแหนงใดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมาย ป.ป.ช. ได เชนตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 55 ซึ่งไดบัญญัติไวดังนี้ 
  “มาตรา 55 ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
  3.5 มาตรา 102 วรรคสอง บัญญัติความหมายของคําวา “คูสมรส” ไวอยางชัดเจนวา 
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ         
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
  ความหมายของคําวา “คูสมรส” ตามมาตรา 102 วรรคสองนี้ใหนําไปใชกับคําวา       
“คูสมรส” ท่ีบัญญัติไวในมาตราอื่น ๆ ดวย 

กลุมประเภทที่สี่ : เจาพนักงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา 103) 
  “มาตรา ๑๐๓ เจาพนักงานของรัฐตําแหนงใดจะตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของ
ตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด โดยใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม” 
  ความหมายของคําตามมาตรา 4 
  “เจาพนักงานของรัฐ” หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง     
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ขอสังเกต 
  4.1 คําวา “เจาพนักงานของรัฐ” เปนถอยคําใหมตามกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561          
ซึ่งใหความหมายรวมถึง เจาหนาท่ีของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ         
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  4.2 ตําแหนงในกลุมประเภทท่ีส่ีนี้ เปนตําแหนงท่ีนอกเหนือไปจากกลุมประเภทท่ีสาม
รวม 9 ประเภทตําแหนงตามมาตรา 102 ซึ่งกลุมประเภทท่ีส่ีนี้จะมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีประกาศกําหนด 
  4.3 จากขอสังเกต 4.2 โดยเหตุ ท่ีกฎหมาย ป .ป.ช . พ .ศ. 2561 มาตรา 194      
บัญญัติบทเฉพาะกาลใหบรรดาระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
พ.ศ. 2542 บังคับมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการออกอนุบัญญัติเหลานั้นตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
พ.ศ. 2561 แลว 
  ดังนั้น เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีไดมีประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินอยูแลว เจาพนักงานของรัฐตําแหนง
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เหลานี้ก็ยังคงเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมายพ.ศ. 2561 นี้
ตอไปจนกวาจะมีประกาศคณะกรรมการตามกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ออกมาเปล่ียนแปลง 
  4.4 ตัวอยางของตําแหนงกรณีตามขอสังเกต 4.3 เชน ตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ืองกําหนดเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้ สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2554 (ฉบับท่ี 5)           
พ.ศ. 2560 ขอ 3 ซึ่งบัญญัติใหเพิ่มขอความในประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เร่ืองกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน     
และหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต        
พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เปนขอ 103 และขอ 104 โดยกําหนดให        
รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ และรองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐเปน
ตําแหนงซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
  ฉะนั้นตําแหนงรองอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับรัฐยังคงเปนตําแหนงท่ีจะตองมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมาย 
ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ดวย  
  4.5 สําหรับขาราชการอัยการท่ีดํารงตํ าแหนงต่ํ ากวาตําแหนงอธิบดีอัยการ             
ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 102(6) บัญญัติกําหนดใหมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน นั้น ขาราชการอัยการตําแหนงอื่นจะมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินเม่ือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีประกาศกําหนด เชน ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  เ ร่ือง กํ าหนดตําแหนง เจ าหนา ท่ีของ รัฐซึ่ งจะตอง ย่ืนบัญชีทรัพย สินและหนี้ สิน                 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 40 ซึ่งบัญญัติแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 บัญญัติไวในลําดับท่ี 67       
ไวดังนี้ “67) อัยการจังหวัด ไดแก พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติราชการในตําแหนงอัยการจังหวัด          
ณ สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด และสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด”        
เปนผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  4.6 ในสวนของ “คูสมรส” ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิได   
จดทะเบียนสมรสดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 102 วรรคสอง 
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กลุมประเภทที่หา : เจาหนาที่ของรัฐอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 130) 
  “มาตรา ๑๓๐ ใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมิไดมีเงินเดือนและ           
ตําแหนงประจํา 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหย่ืนบัญชี
ทรัพยสินสําหรับตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนประจําเพียงตําแหนงเดียว 
  บัญชีทรัพยสินและหนี้ สินท่ีย่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาไวท่ีหนวยงานของรัฐ          
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู และใหถือเปนความลับในราชการท่ีจะเปดเผยมิไดเวนแตจะสงมอบให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองขอ หรือเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให
ผูดํารงตําแหนงนั้น ตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ หรือเมื่อมีกรณีท่ีจะตอง
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยแกเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐยายไปสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใหม ใหหนวยงานของรัฐ    
ท่ีผูนั้นสังกัดอยูเดิมสงมอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูนั้นใหแกหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ผูนั้นไปสังกัดใหม ท้ังนี้ ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นพนจากหนวยงานของรัฐนั้น 
  ระยะเวลาการย่ืน แบบรายการ หลักเกณฑ วิธีการย่ืนและการเก็บรักษาบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองคํานึงถึงการตรวจสอบได          
ความสะดวก และไมสรางภาระจนเกินจําเปน ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยกเวนเจาหนาท่ีของรัฐ   
ท่ีจางมาเปนการชั่วคราว หรือเจาหนาท่ีของรัฐบางประเภท ใหไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน    
ตามวรรคหนึ่งก็ได 
  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก 
  ความหมายของคําตามมาตรา 4 
  “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือเจาพนักงานอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ            
ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบให      
ใชอํานาจทางปกครองท่ีจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐดวย แตไมรวมถึง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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  ขอสังเกต 
  5.1 มาตรการตามมาตรา 103 นี้ เปนมาตรการใหมซึ่งไมปรากฏในกฎหมาย ป.ป.ช. 
พ.ศ. 2542 
  5.2 เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอหัวหนาสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ีตนสังกัดอยูตามมาตรา 130 นี้ ไดแกเจาหนาท่ีของรัฐอื่นนอกจาก
ผูดํารงตําแหนงในกลุมประเภทท่ีหนึ่ง กลุมประเภทท่ีสอง กลุมประเภทท่ีสาม และกลุมประเภทท่ีส่ี 
  5.3 ตําแหนงในกลุมประเภทท่ีหนึ่ง กลุมประเภทท่ีสอง และกลุมประเภทท่ีสาม        
จะเปนกลุมตําแหนงเจาพนักงานของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 42 มาตรา 158 และมาตรา 102 ตามลําดับ 
  สําหรับกลุมประเภทท่ีส่ีจะเปนกลุมประเภทตําแหนงเจาพนักงานของรัฐอื่น
นอกเหนือจากกลุมประเภทท่ีสาม รวม 9 ตําแหนงท่ีกําหนดในมาตรา 102 โดยกลุมประเภทท่ีส่ีนี้      
จะเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะประกาศกําหนดวาเจาพนักงานของรัฐอื่นตําแหนง
ใดบางท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 103 
  5.4 สวนเจาหนาท่ีของรัฐอื่นในกลุมประเภทท่ีหา จะตองมีพระราชกฤษฎีกาประกาศ
กําหนดตามมาตรา 103 
  การกําหนดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา มีความหมายวาจะตองเปนนโยบายของรัฐ     
ท่ีจะนํามาตรการตามมาตรา 103 มาใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดบาง อยางไร และเมื่อใด 
    ดังนั้น ตราบใดท่ีรัฐยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 130 นี้ มาตรการให
เจาหนาท่ีของรัฐกลุมประเภทท่ีหาปฏิบัติตามมาตรา 130 ก็ยังไมเกิดขึ้น 
  5.5 พระราชกฤษฎีกาจะกําหนดระยะเวลาการย่ืน แบบรายการ หลักเกณฑ วิธีการย่ืน 
และการเก็บรักษาบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งจะตองคํานึงถึงการตรวจสอบได ความสะดวก และ     
ไมสรางภาระเกินจําเปน โดยจะยกเวนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจางมาเปนการชั่วคราว หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
บางประเภทใหไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินก็ได (มาตรา 130 วรรคหก) 
  นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 130 วรรคเจ็ด) 
  5.6 อยางไรก็ตามแมรัฐจะตราพระราชกฤษฎีกาออกมาแลว กฎหมายก็บัญญัติมิใหนํา
มาตรการตามมาตรา 130 วรรคแรกมาใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมิไดมีเงินเดือนและตําแหนง
ประจํา (มาตรา 130 วรรคสอง) 
  
   


