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  ในบทความเร่ือง “ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมาย ป.ป.ช.           
พ.ศ. 2561” บรรยายวาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ออกมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยในสวนของ       
การกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินนั้น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 บัญญัติใหเจาพนักงานของรัฐ
รวม 5 กลุมประเภท เปนผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน (

0

1) ทั้งนี้ หลักเกณฑระยะเวลา         
การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และหลักฐานประกอบใหเปนไปตาม           
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามความในมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 
  ตอมาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดออกประกาศ       
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาพนักงานของรัฐตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
  ในป พ.ศ. 2561 รัฐไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ออกมาบังคับแทนกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
พ .ศ .  2561 มาตรา 2 บัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใช บังคับตั้งแต           
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กฎหมายฉบับนี้ จึงมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 
   

                                           
1

 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากบทความเรื่อง “ผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินตามกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561”” : อนุชาติ คงมาลัย :     
1 ตุลาคม 2561 : เผยแพรใน Website ของสํานักงานอัยการสูงสุด www.ago.go.th 
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ผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินรวมหากลุมประเภท 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
พ.ศ. 2561 ไดบัญญัติกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐ รวม 5กลุมประเภท เปนผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินดังนี้ 
  กลุมประเภทที่หนึ่ง : กรรมการ ป.ป.ช. ตามที่กฎหมายกําหนดในมาตรา 42 
  กลุมประเภทที่สอง : พนักงานเจาหนาที่ ป.ป.ช. ตามที่กฎหมายกําหนดในมาตรา 158 
  กลุมประเภทที่สาม : ผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายกําหนด 9 ประเภทตําแหนง           
ตามมาตรา 102 
  กลุมประเภทที่สี่ : เจาพนักงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตาม     
มาตรา 103 
  กลุมประเภทที่หา : เจาหนาที่ของรัฐอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 130 

มาตรา 105 ใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศหลักเกณฑ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 105 บัญญัติวิธียื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยหลักเกณฑ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการ
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และหลักฐานประกอบใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด    
โดยใหเปนไปตามกําหนดที่บัญญัติไวในมาตรา 105 ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๐๕ การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหยื่นพรอม
หลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยในกรณียื่นเปนเอกสารผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
กํากับไวในบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนา พรอมทั้งจัดทํารายละเอียด
ของเอกสารประกอบบัญชีทรัพยสิน และหนี้สินที่ยื่นดวย ทั้งนี้ ทรัพยสินและหนี้สินที่ตองแสดงรายการ 
ใหรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน ในตางประเทศ และใหรวมถึงทรัพยสินของบุคคลดังกลาวที่มอบหมาย
ใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย  
  หลักเกณฑ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน       
และหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยอาจกําหนดให
ยื่นดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลย ี         
ที่เหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการใชอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเอกสารไดดวย รวมทั้งใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว
ตองไมนอยกวาหกสิบวัน  
  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตามกําหนด ดังตอไปนี้  
  (๑) ตําแหนงตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ใหยื่นเม่ือเขารับตําแหนง และ 
พนจากตําแหนง  
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  (๒) ตําแหนงตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และตําแหนงอื่นที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด นอกจาก (๑) ใหยื่นเมื่อเขารับตําแหนงและเม่ือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ และ 
ทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
  ในกรณีตาม (๑) ถาพนจากตําแหนงและไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมหรือ     
ตําแหนงใหม ภายในหนึ่งเดือน ผูนั้นไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงและ     
กรณีเขาดํารงตําแหนงใหม แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน  
  ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถาเจาพนักงานของรัฐผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใด 
ที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวย เจาพนักงานของรัฐผูนั้นไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและ 
หนี้สินใหม แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. :หลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  ตอมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 ออกประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชี     
ทรัพยสินและหนี้สินของเจาพนักงานของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 โดยประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งตามขอ 2 ของประกาศนี้บัญญัติใหประกาศฉบับนี้         
มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ประกาศนี้ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีและรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูบริหารสวนทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน พ.ศ. 2555 (ขอ 3) 

หลักเกณฑตามประกาศใชกับผูมีหนาท่ียื่นบัญชีกลุมประเภทท่ีสามและกลุมประเภทท่ีสี่ 
  โดยเหตุที่ขอ 4 ของประกาศนี้ไดใหความหมายของคําวาผูยื่นบัญชีไวดังนี้ 
  “ผูยื่นบัญชีหมายความวาเจาพนักงานของรัฐตามมาตรา 102 และมาตรา 103      
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561      
ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ฉะนั้นหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ 
ป .ป .ช .  ฉบับนี้จะใชกับผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน กลุมประเภทที่สามซึ่งไดแก                  
ผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายกําหนด 9 ประเภทตําแหนงตามมาตรา 102 และผูมีหนาที่ยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินกลุมประเภทที่สี่ซึ่งไดแกเจาพนักงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ตามมาตรา 103 
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ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินไดสามวิธีการ 
  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินนั้น สามารถกระทําไดสามวิธีการ คือ (1) โดยจัดสง       
ดวยตนเอง (2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และ (3) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        
ตามความในขอ 5 ดังนี้ 
  “ขอ5 การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ใหใชแบบบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง แบบบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สิน โดยผูยื่นบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดสงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นจะสงแทน 
  (2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
  (3) ยื่นบัญชีดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  การจัดสงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบทั้งกรณีที่จัดสงดวยตัวเองหรือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นจะสงแทน ใหจัดสงตอสํานักงาน ป.ป.ช. โดยใหถือวาวันที่พนักงานเจาหนาที่
ออกใบรับบัญชีเปนวันยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  กรณีจัดสงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบทางไปรษณียลงทะเบียน     
ตอบรับ ใหถือวันที่เจาพนักงานไปรษณียไดรับลงทะเบียน เปนวันยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน          
และเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  กรณียื่นบัญชีดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ          
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด” 

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตนคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะในวันท่ีเขารับ
ตําแหนงและพนจากตําแหนงและทุกสามปท่ีอยูในตําแหนง 
  “ขอ 6 ใหผูยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตร          
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยูจริงในวันที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ดังตอไปนี้ 
  (1) ตําแหนงตามมาตรา 102 (2) (3) และ (9) ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ในวันที่เขารับตําแหนง และพนจากตําแหนง 
  (2) ตําแหนงตามมาตรา 102 (4) (5) (6) (7) (8 )และ (9) ตําแหนงอื่น               
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดนอกจาก (1) ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับ
ตําแหนงและผลจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ และทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่
ของรัฐ  
  คูสมรสตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภรรยาโดยไมได         
จดทะเบียนสมรสดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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พนจากตําแหนงและไดรับตําแหนงใหดํารงตําแหนงภายในหนึ่งเดือนไมจําตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินผูมีหนาท่ีตองยื่นบัญชีอยูแลวหากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมท่ีตองยื่นบัญชีดวย
ไมจําตองยื่นบัญชีอีก 
  “ขอ 7 ในกรณีผูยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา 100 (1) (2) (3) และ (9)          
ถาพนจากตําแหนงและได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมภายในหนึ่งเดือน              
ผูนั้นไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงและและกรณีเขาดํารงตําแหนงใหม       
แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน 
  ในกรณีผูยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา 102 และมาตรา 103 ผูใดไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวย ผูยื่นบัญชีผูนั้นไมตองยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินใหม แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน 

วันท่ีตองยื่นบัญชีกรณีเขารับตําแหนงของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ 
  “ขอ 8 วันที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนงหมายถึง 
  (1) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ใหถือ วันถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย            
เปนวันเขารับตําแหนง 
  (2 )  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  ใหถือ วันปฏิญาณตนในวันที่ประชุมสมาชิก               
สภาผูแทนราษฎร เปนวันเขารับตําแหนง 
  (3) สมาชิกวุฒิสภา ใหถือวันปฏิญาณตนในวันที่ประชุมวุฒิสภา เปนวันเขารับตําแหนง 
  (4) ขาราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองนอก    
จาก (1) ใหถือวันที่คําสั่งแตงตั้งมีผล เปนวันเขารับตําแหนง 
  (5) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา      
ใหถือวันที่คําสั่งแตงตั้งมีผล เปนวันเขารับตําแหนง 
  (6) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหถึงวันที่พระบรมราชโองการแตงตั้งมีผล เปนวันเขารับ
ตําแหนง 
  (7) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ใหถือวันที่พระบรมราชโองการแตงตั้งมีผล         
เปนวันเขารับตําแหนง   
  (8) ขาราชการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ         
ศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไป ใหถือวันที่พระบรมราชโองการแตงตั้งมีผล
เปนวันเขารับตําแหนง 
   (9) ขาราชการตุลาการศาลปกครอง ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง     
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป ใหถือวันที่         
พระบรมราชโองการแตงตั้งมีผล เปนวันเขารับตําแหนง 
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   (10) ขาราชการอัยการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ              
ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งตั้ งแตอ ธิบดีอั ยการขึ้ น ไป  ใหถื อ วันที่พระบรมราชโองการแต งตั้ งมี ผล                   
เปนวันเขารับตําแหนง 
   (11) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง เปนวันเขารับตําแหนง 
   ( 1 2 )  รอ ง ผู ว า ร า ชก า รก รุ ง เ ท พมห านคร  ใ ห ถื อ วั นที่ คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง มี ผ ล                   
เปนวันเขารับตําแหนง 
  (13) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง หรือใหถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแตงตั้งแลวแตกรณี          
เปนวันเขารับตําแหนง 
  (14) นายกเมืองพัทยา ใหถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล        
การเลือกตั้ง เปนวันเขารับตําแหนง 
  (15) รองนายกเมืองพัทยา ใหถือวันที่คําสั่งแตงตั้งมีผล เปนวันเขารับตําแหนง 
   (16) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง     
ผลการเลือกตั้งหรือใหถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแตงตั้งแลวแตกรณี เปนวันเขารับ
ตําแหนง 
   (17) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล ใหถือวันแถลงนโยบายในที่ประชุมแหงสภา     
เปนวันเขารับตําแหนง 
   (18) รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ใหถือวันที่คําสั่งแตงตั้งมีผล          
เปนวันเขารับตําแหนง 
   (19) สมาชิกสภาทองถิ่น ใหถือ วันปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาเปนวัน              
เขารับตําแหนง 
   (20) เจาหนาที่ของรัฐนอกจาก (8) ถึง (19) ใหถือวันที่พระบรมราชโองการแตงตั้ง     
มีผลหรือวันที่คําสั่งแตงตั้งมีผล หรือวันที่ที่ประชุมของผูมีอํานาจแตงตั้งมีมติ หรือวันที่คณะรัฐมนตรี      
มีมติเห็นชอบ หรือตามที่ระเบียบบริหารงานบุคคลของหนวยงานนั้น ๆ กําหนดแลวแตกรณี           
เปนวันเขารับตําแหนง 
   ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเปนประการอื่น หรือมีเหตุอื่นทําใหไมสามารถกําหนดวันที่
มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีเขารับตําแหนงตามวรรคหนึ่งได วันที่มีหนาที่ยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินกรณีดังกลาวใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
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วันท่ีตองยื่นบัญชีกรณีพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ 
  “ขอ 9 วันที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงหรือพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง  
  (1) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ใหถือ วันที่ลาออกหรือดวยเหตุอื่นและแตกรณี           
เปนวันพนจากตําแหนงในกรณีคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะใหถือวันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม
ถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยเปนวันพนจากตําแหนง 
  (2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหถือวันถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือวันยุบสภา หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่น แลวแตกรณีเปนวันพนจากตําแหนง  
  (3) สมาชิกวุฒิสภา ใหถือวันที่สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกใหมปฏิญาณตนในที่ประชุม
วุฒิสภา หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่น แลวแตกรณีเปนวันพนจากตําแหนง 
  (4) ขาราชการเมืองอื่น ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองนอกจาก (1) 
ใหถือวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งพนจากตําแหนง หรือวันที่คําสั่งใหพนจากตําแหนงมีผล หรือลาออก      
หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง 
   (5) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา        
ใหถือวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งพนจากตําแหนง หรือวันที่คําสั่งใหพนจากตําแหนงมีผล หรือลาออก       
หรือดวยเหตุอื่น แลวแตกรณีเปนวันพนจากตําแหนง 
   (6) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหถือวันที่พนจากตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด        
เปนวันพนจากตําแหนง 
   (7) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ใหถือวันที่พนจากตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด
เปนวันพนจากตําแหนง 
  (8) ขาราชการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ          
ศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไป ใหถือวันที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่กฎหมายกําหนด เปนวันพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
  (9) ขาราชการตุลาการศาลปกครอง ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป ใหถือวันที่พนจาก     
การเปนเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เปนวันพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
  (10) ขาราชการอัยการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ              
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป ใหถือวันที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมาย
กําหนดเปนวันพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
  (11) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหถือวันที่ผูไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่         
หรือวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
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  (12) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหถือวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งพนจากตําแหนง 
หรือวันที่คําสั่งใหพนจากตําแหนงมีผล หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (13) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหนง     
หรือวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (14) นายกเมืองพัทยาใหถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหนง หรือลาออก    
หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (15) รองนายกเมืองพัทยา ใหถือวันที่ผูมีอํานาจแตงตั้งพนจากตําแหนง หรือวันที่คําสั่ง
ใหพนจากตําแหนงมีผล หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (16) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหนง         
หรือวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (17) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล ใหถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหนง
หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่นและแตกรณี เปนวันพนจากตําแหนง  
  (18) รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ใหถือวันที่ผู มีอํานาจแตงตั้ง           
พนจากตําแหนงหรือวันที่คําสั่งใหพนจากตําแหนงมีผล หรือลาออก หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณี           
เปนวันพนจากตําแหนง  
  (19) สมาชิกสภาทองถิ่นใหแตวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหนง หรือลาออก
หรือดวยเหตุอื่นแลวแตกรณีเปนวันพนจากตําแหนง  
  (20) เจาหนาที่ของรัฐนอกจาก (8) ถึง (19) ใหถือวันที่พนจากตําแหนง หรือวันที่      
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เปนวันพนจากตําแหนง หรือพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐแลวแตกรณี 

ยื่นบัญชีพรอมเอกสารประกอบจํานวน 2 ชุด 
  “ขอ 10 ใหผูยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบจํานวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเปนตนฉบับ อีกชุดหนึ่งเปนสําเนาคูฉบับ โดยในเบ้ืองตนให
ผูยื่นบัญชีปกปดขอความในสําเนาบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
  (1) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิก วุฒิสภา ตุลาการ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูดํารงตําแหนงระดับสูง  
  (2) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน  
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบแลว        
ใหลงทะเบียนบัญชีในสารบบ และออกใบรับใหผูยื่นบัญชีไวเปนหลักฐาน”  
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ยื่นพรอมหลักฐานการเสียภาษีเงินไดภายใน 60 วันแลวแตกรณี 
  “ขอ 11 การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหยื่นพรอม
เอกสารประกอบซึ่งเปนหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐาน       
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยในกรณียื่นเปนเอกสารผูยื่นตองลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนา       
พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นดวย ทั้งนี้ ทรัพยสิน   
และหนี้สินที่ตองแสดงรายการ ใหรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินในตางประเทศ และใหรวมถึงทรัพยสิน
ของบุคคลดังกลาวที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมดวยและตองยื่นภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี้  
  (1) ในกรณีที่ เปนการเขารับตําแหนงใหยื่นภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวัน           
เขารับตําแหนง  
  (2) ในกรณีที่ เปนการพนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ             
ใหยื่นภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวันพนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
  (3) ในกรณีทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐใหยื่น        
ภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวันดํารงตําแหนงครบทุกสามป”  

กรณีแตงตั้งใหมีผลยอนหลังใหยื่นภายใน 60 วันนับแตวันท่ีมีคําสั่ง 
  “ขอ 12 กรณีที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหมีผลยอนหลัง หรือกรณีคําสั่ง       
แตงตั้งใหมีผลยอนหลังใหยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินภายใน 60 วันนับแต วันถัดจากวันที่                       
มีพระบรมราชโองการหรือวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง” 

อาจขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีไดโดยยื่นกอนครบระยะเวลา 60 วัน 
  “ขอ 13 กอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 11 หรือขอ 12 ผูยื่นบัญชีอาจยื่นคําขอ
ขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินได โดยตองระบุเหตุผลและความจํา เปนตอ           
สํานักงาน ป.ป.ช. เลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเหตุสมควร จะอนุญาตขยายระยะเวลา
ก็ไดแตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
  คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ
รายละเอียด ดังตอไปนี้  
  (1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูยื่นบัญชี  
  (2) ตําแหนงที่ยื่น 
  (3) ยื่นบัญชีกรณีเขารับตําแหนงกรณีพนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐหรือทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
  (4) วันที่มีหนาที่ยื่นบัญชี  
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  (5) เหตุผลและความจําเปนพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) 
  ในกรณีที่เลขาธิการเปนผูยื่นบัญชี การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. เปนผูพิจารณาอนุญาต  

ยื่นบัญชีเกินกําหนดระยะเวลาตองชี้แจงเหตุผลเปนหนังสือ 
  “ขอ 14 กรณียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกินกําหนดระยะเวลา
ตามขอ 11 หรือขอ 12 หรือขอ 13 แลวแตกรณีผูยื่นบัญชีตองชี้แจงเหตุของการยื่นบัญชีลาชา       
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจัดทําเปนหนังสือหนังสือชี้แจงตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูยื่นบัญชี  
  (2) ตําแหนงที่ยื่น  
  (3) ยื่นบัญชีกรณีเขารับตําแหนงกรณีพนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐหรือทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
  (4) วันที่มีหนาที่ยื่นบัญชี  
  (5) เหตุผลของการยื่นบัญชีลาชาพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี)”   

อาจยื่นขอแกไขบัญชีไดกอนครบระยะเวลา : ยื่นภายหลังตองชี้แจงประกอบ 
  “ขอ 15 กอนวันครบกําหนดระยะเวลาที่ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ผูยื่นบัญชี
อาจยื่นคําขอแกไขบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไปแลว หรือยื่นคําขอยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็ได 
  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาซึ่งตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินแลว หากผูยื่นบัญชี      
มีความประสงคจะขอแกไขบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไวแลวหรือยื่น      
หรือขอยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ใหผูยื่นบัญชียื่นคําขอแกไขบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สิน หรือยื่นคําขอยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม         
พรอมคําชี้แจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.” 

ผูมีหนาท่ียื่นบัญชีตามกฎหมาย ป.ป.ช. 2542 มีหนาท่ีตองยื่นบัญชีตามประกาศน้ี 
  “ขอ 16 ใหผูมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมหรือตามที่คณะกรรมการปองกัน        
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว            
ที่ถึงคราวตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ในกรณีเขารับตําแหนงพนจากตําแหนง       
ทุกสามปที่อยูในตําแหนง หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐในวันกอนที่ประกาศนี้ใชบังคับ             
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอไปตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐ
ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน พ.ศ. 2555 
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ถึงคราวตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย        
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชจนถึงวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ          
ใหพนจากการเปนผูมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ตองยื่นในกรณีดังกลาว” 

ใหถือวาการยื่นบัญชีตามกฎหมาย ป.ป.ช. 2542 เปนการยื่นตามกฎหมาย ป.ป.ช. 2561 
  “ขอ 17 การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นไวแลวตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมใหถือวาเปน
การยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต            
พ.ศ. 2561  

การนับระยะเวลาการยื่นบัญชีกรณีทุกสามปตลอดเวลาท่ียังดํารงตําแหนง  
  “ขอ 18 การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณียื่นทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารง
ตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐของผูมีหนาที่ยื่นบัญชีใหนับระยะเวลาดังนี้  
  (1) กรณีผูยื่นบัญชี เปนผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีทุกสามป              
ที่อยูในตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทุกสามปตอไปนับแตวันที่           
มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินคร้ังลาสุด  
  (2) กรณีผูยื่นบัญชีไมเปนผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีทุกสามปที่อยู      
ในตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต        
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมแตมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ        
ตามขอ 11 (3) ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทุกสามปตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ 

บัญชีสําหรับคูสมรสท่ีมิไดจดทะเบียนใหยื่นภายหลังมีประกาศวางหลักเกณฑในเร่ืองนี้แลว 
  “ขอ 19 การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของคูสมรสตามขอ 6 วรรคสอง ใหใชบังคับ   
กับผูยื่นบัญชีซึ่งมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑของผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียน
สมรสกันถือวาเปนคูสมรส พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ” 
  
   


