
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 

สรปุสาระส าคญัของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ประเดน็การยืน่บญัชทีรพัยส์นิและหนีส้นิ 

บ า
บัด

ทุก
ข์ 

  บ
 าร

ุงส
ุข 

1. ต าแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร 
   ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
    1.1 ย่ืนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังนี้ (มาตรา 102, 103) 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
(4) ข้าราชการตุลาการตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป  
(5) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป  
(6) ข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป  
(7) ผูด้ ารงต าแหนง่ระดบัสงู ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืน ไดแ้ก ่หวัหนา้สว่นราชการระดบั

กระทรวง ทบวง กรมและหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ             
ปลัดกรุงเทพมหานคร ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ    
(ขอ้ 4 (7) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่งก าหนดต าแหนง่ของผูม้หีนา้ทีย่ืน่บญัชฯี) 

(8) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธาน          
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นฯ) 

(9) นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา (ข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ) 

(10)  ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ชว่ยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชกิสภาท้องถิ่น 
รวมถงึท่ีปรกึษาและเลขานกุารผูบ้รหิารท้องถิน่ (ข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรือ่งก าหนด
ต าแหนง่ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ฯ)  

(11) เจา้พนกังานของรฐัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรบักระทรวงมหาดไทยไดแ้ก ่  
รองปลัดกระทรวง รองอธบิดทีุกกรม เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวัด/สาขา โยธาธกิารฯ จงัหวัด และ
ทอ้งถิน่จังหวดั (มาตรา 103 และขอ้ 4 (16) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่งก าหนดต าแหนง่
ของเจ้าพนกังานของรฐั)   

1.2 ยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (มาตรา 130) เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
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2. ก าหนดการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (มาตรา 105 และ ขอ้ 11   
    ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่บญัชฯี) 
   2.1 ย่ืนเม่ือเข้ารับต าแหน่ง และเมื่อพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 105 วรรค 3(1)) ไดแ้ก ่ผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้บริหารท้องถิ่น     
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  
   2..2 ยืน่เมือ่เขา้รบัต าแหนง่ /ทุก 3 ปท่ีีอยูใ่นต าแหนง่ /และพน้จากต าแหนง่ (มาตรา 105 วรรค 3(2)) 
ไดแ้ก ่ขา้ราชการตลุาการตัง้แตอ่ธบิดผีูพ้พิากษาขึน้ไป ข้าราชการตลุาการศาลปกครองตัง้แตอ่ธบิดี
ศาลปกครองชัน้ตน้ขึน้ไป ขา้ราชการอยัการตัง้แตอ่ธิบดอียัการขึน้ไป ผูด้ ารงต าแหนง่ระดบัสงู และ
เจา้พนกังานของรฐัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  2.3 ระยะเวลาท่ีก าหนดใหย้ืน่บญัชทีรพัยส์นิและหนีส้นิดงักลา่วตอ้งยืน่ภายในก าหนดเวลาดงันี ้     
     (1) กรณีเข้ารับต าแหน่ง ให้ย่ืนภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับต าแหน่ง 
 (2) กรณีพ้นจากต าแหน่ง/พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ยื่นภายใน 60 วัน นับจาก
วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่ง/พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 (3) กรณีทุก 3 ปีตลอดเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในยื่นภายใน 60 วันนับ
แต่วันถัดจากวันด ารงต าแหน่งครบทุก 3 ปี  
 (ข้อ 11 (1) (2) และ (3) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
บัญชีฯ) 
  2.4 การขอขยายระยะเวลาย่ืน 
         การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอาจใช้สิทธิยื่นค าขอขยายระยะเวลายื่น
บัญชีก่อนครบก าหนด และขอขยายได้ไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 109 วรรคแรก)  
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (มาตรา 105 และ       
ขอ้ 11 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่บญัชฯี ของเจ้าพนกังานฯ) 
 3.1 ผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 (2) ทรัพยส์ินท่ีมอบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดแูลของบุคคลอืน่ไมว่า่โดยทางตรง
หรอืทางออ้ม และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ครอบครองแทน 
 (3) ทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 

สรปุสาระส าคญัของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ประเดน็การยืน่บญัชทีรพัยส์นิและหนีส้นิ 

บ า
บัด

ทุก
ข์ 

  บ
 าร

ุงส
ุข 

 3.2 ให้ยื่นพร้อมหลักฐานท่ีพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมท้ังหลักฐานการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผ่านมาในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้องก ากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและส าเนาหลักฐานท่ียื่นไว้ทุกหน้า 
พร้อมท้ัง จัดท ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินท่ียื่นด้วย (ข้อ 11 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีฯ ของเจ้าพนักงานฯ ) 
 3.3 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ใช้แบบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 
โดยผู้ยื่นสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีฯของเจ้าพนักงานฯ ) 
 (1) จัดส่งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน โดยให้จัดส่งต่อส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
 (3) ยื่นบัญชีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

4. หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส 
    (มาตรา 102 วรรคสอง มาตรา 126 วรรคสาม และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
หลกัเกณฑข์องผูซ้ึง่อยูก่นิกนัฉนัสามภีรยิาฯ) 
 4.1 บุคคลซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้า
พนกังานของรฐั และมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
    (1) ไดม้กีารท าพธิมีงคลสมรสหรือพธิอีืน่ใดกับเจา้พนกังาน โดยบคุคลภายในครอบครวัหรือ
บคุคลภายนอกรบัทราบการอยูก่นิเปน็สามภีรยิาตามประเพณ ี 
   (2) มพีฤตกิารณซ์ึง่เปน็ท่ีรบัรูข้องสงัคมท่ัวไปวา่มสีถานะเปน็สามหีรอืภรยิา 
 4.2 บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าจากกันตาม
กฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นท่ีรับรู้ของสังคมท่ัวไปว่ามีสถานะเป็นสามี
ภริยากัน 
 

5. การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (มาตรา 106) 
    เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ทราบเป็นการท่ัวไปโดยไม่เกิน 30 วัน      
นับแต่วันท่ีครบก าหนดต้องยื่นบัญชี ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และเปิดเผยเป็นเวลา 
180 วัน ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช.     
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6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน (มาตรา 114) 
    หากจงใจไม่ยื่นบัญชี หรือจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควร
แจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาก่อนเสนอเรื่องไปยังศาลท่ีมีเขตอ านาจ ได้แก่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลโดย 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงมหาดไทย 


