- ลับ -

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิ น

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ชื่ อและชื่ อสกุล
รวมรายได้
รวมทรัพย์ สิน

ตําแหน่ งทีย่ ื่น
รวมรายจ่ าย
รวมหนีส้ ิน
ลงชื่ อ
(

- ลับ -

เจ้ าหน้ าที่
)

- ลับ คําอธิบายทัว่ ไป
การยื่นบัญชี แสดงรายการทรั พย์ สินและหนีส้ ิ น
(๑) ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง นายกรั ฐมนตรี รั ฐ มนตรี สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ ก วุฒิ สภา ให้ยื่น บัญชี และเอกสารประกอบ
จํานวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๑ ชุด)
(๒) คู่สมรส หมายความถึงคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้หมายถึง บุตรในสมรส บุตรบุญธรรม และบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว
(๔) ให้แสดงทรัพย์สินและหนี้ สินที่มีอยู่จริ งในวันที่เข้ารับตําแหน่ ง วันที่ ดาํ รงตําแหน่ งทุก ๓ ปี วันที่ พน้ จากตําแหน่ ง หรื อวันที่
พ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี แล้วแต่กรณี
(๕) ในการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน หากรายการทรัพย์สินและหนี้ สินใดเป็ นรายการเดียวกันกับที่เคยยื่นบัญชีฯ
ไว้ก่ อ นแล้ว และไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงให้ ใ ช้เ อกสารประกอบของการยื่น บัญ ชี ฯ ครั้ งก่ อ นได้ โดยให้ ห มายเหตุ ไ ว้ใ นบัญ ชี ฯ ด้ว ยว่ า
เอกสารประกอบอยูใ่ นบัญชีฯ ครั้งใด
(๖) กรณี ที่ยื่นบัญชี ฯ พร้ อมกันหลายตําแหน่ งให้ยื่นบัญชี ฯ ทุกตําแหน่ ง โดยใช้เอกสารประกอบชุ ดเดี ยวกันได้ และให้หมายเหตุไ ว้
ในบัญชีฯ ด้วยว่าเอกสารประกอบอยูใ่ นบัญชีฯ ตําแหน่งใด
(๗) เอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินและหนี้ สินของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ผูย้ ื่นจะต้องเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
รั บรองความถูกต้อ งกํากับไว้ใ นบัญชี แ ละสําเนาหลักฐานทุกหน้ารวมทั้ง หน้าหลัง ที่ มีขอ้ ความ (คู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ตอ้ งลงลายมือชื่อ)
(๘) สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึงสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผยู ้ นื่ บัญชีฯ ได้ยนื่
ต่อกรมสรรพากรในรอบปี ภาษีที่ผ่านมา (ใช้ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษี และหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้) กรณี ผยู ้ ื่น คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะได้ยนื่ แบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกกัน ให้แนบสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทุกคน
(๙) กรณี ในรอบปี ภาษีที่ผา่ นมาไม่ได้ยนื่ ชําระภาษีเนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องชําระภาษี ให้หมายเหตุไว้ในหน้า “รายละเอียด
เอกสารประกอบบัญชีฯ” ลําดับที่ ๑ ให้ทราบด้วย
(๑๐) ทรัพย์สินและหนี้ สินที่ตอ้ งแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้ สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมาย
ให้อยูใ่ นความครอบครองหรื อดูแลของบุคคลอื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมด้วย
(๑๑) รายได้
(๑๑.๑) รายได้ต่อปี (โดยประมาณ) หมายถึง รายได้โดยประมาณในปี ที่เข้ารับตําแหน่ง
(๑๑.๒) รายได้ระหว่างดํารงตําแหน่ง หมายถึง รายได้ท้ งั หมดระหว่างดํารงตําแหน่ง
(๑๑.๓) รายได้ ๑ ปี หลังพ้นจากตําแหน่ง หมายถึง รายได้ต้ งั แต่พน้ จากตําแหน่งถึงพ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี
(๑๑.๔) รายได้ประจํา ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส เป็ นต้น
(๑๑.๕) รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้น
(๑๑.๖) รายได้จากการรับให้/จําหน่ายทรัพย์สิน ได้แก่ รับมรดก รับให้ ขายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(๑๑.๗) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้ที่นอกเหนือจากข้อ ๑๑.๔ ถึง ๑๑.๖ เช่น เงินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่านายหน้า เป็ นต้น
(๑๒) รายจ่าย หมายถึง รายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ) หรื อ รายจ่ายระหว่างดํารงตําแหน่ง หรื อ รายจ่าย ๑ ปี หลังพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
(๑๒.๑) รายจ่ายประจํา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเบี้ยประกัน เป็ นต้น
(๑๒.๒) รายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เงินบริ จาค เป็ นต้น
(๑๓) การกรอกข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินในทุกรายการ ให้กรอกเรี ยงลําดับ โดยเริ่ มจากผูย้ นื่ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามลําดับ
(๑๔) รายการทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดไม่พอกรอก สามารถกรอกเพิ่มเติมเป็ นใบแทรกได้
(๑๕) รายละเอียดคําอธิบายรายการทรัพย์สินและหนี้สินในแต่ละประเภท สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ดา้ นหลังแบบบัญชีฯ

- ลับ -

- ลับ -๑–

เลขประจําตัวประชาชนผู้ยื่น
1 2 34 5 67 8 90 1 2 4

บัญชี แสดงรายการทรัพย์ สินและหนีส้ ิ น
ผู้ยื่น : ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาไทย) พลเอกซื่อสัตย ชอสะอาด
.
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถ้ามี)
.
ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Maj.Gen.Shuesad Chohsaard
.
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) .
58
วัน เดือน ปี เกิด 4 ตุลาคม 2503
อายุ
ปี
สมรส
สถานภาพ
โสด
หย่า
หม้าย
ตําแหน่งที่ยนื่
.
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
ยืน่ บัญชีกรณี เข้ารับตําแหน่ง
ดํารงตําแหน่งทุก ๓ ปี พ้นจากตําแหน่ง พ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี
เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2554 .
1/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
ทีอ่ ยู่ :
.
.
โทรศัพท์ที่บา้ น0 2282 3000 โทรศัพท์มือถือ 0812221212 อีเมล์ shuesad_cho@gmail.com
.
บิดา : ชื่อและชื่อสกุล นายรักชาติ ชอสะอาด
อายุ ปี อาชี- พ
.  ตาย
ที่อยู่
.
มารดา ชื่อและชื่อสกุล นางคนดี ชอสะอาด
อายุ ปี อาชีพ 83
.
ตาย
ที่อยู่ 1/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
.
คู่สมรส ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาไทย) นางเที่ยงตรง ชอสะอาด
.
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถ้ามี) มั่นคงมาก
.
ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Teingthong Chohsaard
.
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) Munkongmark
.
เลขประจําตัวประชาชน 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 วัน เดือน ปี เกิด 29 ม.ค.2500 .
ที่อยู่ 1/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
.
่ คงมาก
ชื่อและชื่อสกุลบิดา นายคุณธรรม มัน
.
ชื่อและชื่อสกุลมารดา นางใฝดี มั่นคงมาก
.

ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๒–
ตําแหน่งปั จจุบนั ของผูย้ นื่ ในหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชนอื่น
ตําแหน่ ง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัท

หน่ วยงาน / ทีต่ ้ัง

หมายเหตุ

บริษัท รักการดี จํากัด
เลขที่1/2 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตําแหน่งปั จจุบนั ของคู่สมรสในหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชนอื่น
ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน / ทีต่ ้ัง

ผูชวยศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมายเหตุ

ประวัติการทํางานของผูย้ ื่นย้อนหลัง ๕ ปี
ปี พ.ศ.

ตําแหน่ ง

2557

รองผูบ ัญชาการหนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน

2555

เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก

หน่ วยงาน / ทีต่ ้ัง
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
กรมวิทยาศาสตรทหารบก แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๓–
บุตร: บุตรในสมรส 2 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว - คน บุตรบุญธรรม - คน รวม 2 คน คือ
ลําดับที่
ชื่ อ-สกุลและเลขประจําตัวประชาชน
อายุ
ทีอ่ ยู่ และ สถานศึกษา / ที่ทาํ งาน
๑

น.ส.ใสสะอาด ชอสะอาด

.

1. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 . 7
๒

นายโปรงใส ชอสะอาด

.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 8. 0
๓

25 .. 1/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

.

17 . 1/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

.

.

.
.

.

.

.
๔

.

.

.

.

.
๕

.

.

.

.

.
พีน่ อ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดา หรื อมารดา มี
ลําดับที่
ชื่ อ-สกุล

.

2

คน คือ
อายุ

ทีอ่ ยู่และทีท่ าํ งาน

๑

นางจริงใจ ปราบทุจริต

.

60 .

๒

นายเชิดชูเกียรติ ชอสะอาด

.

56 .

.

.

๔

.

.

๕

.

.

๖

.

๓

1000 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน.
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 .
2000 ถนนประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ.
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100 .
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๔-

 รายได้ต่อปี (โดยประมาณ)

รายได้ระหว่างดํารงตําแหน่ง
รายได้ ๑ ปี หลังพ้นจากตําแหน่ง
รายได้ประจํา
(๑) เงินเดือน
(๒) เงินประจําตําแหนง
(๓) เงินเดือนจากบริษัท
รายได้จากทรัพย์สิน
(๑) คาเชาบาน
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝาก
(๓)
รายได้จากการรับให้/จําหน่ายทรัพย์สิน
(๑) ขายที่ดิน
(๒)
(๓)
รายได้อื่น ๆ
(๑) เงินปนผล
(๒)
รวมรายได้
รายจ่าย
รายจ่ายประจํา
(๑) คาใชจายสวนตัว
(๒) คาผอนรถยนต
(๓) คาอุปการะบิดามารดา
รายจ่ายอื่น ๆ
(๑) คาเลาเรียน
(๒)
รวมรายจ่าย

ผูย้ นื่

คู่สมรส

บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ

744,000
744,000
1,240,000

350,000
67,200
-

-

50,000
600,000

40,000

-

2,500,000

-

-

30,000

-

3,408,000 2,957,200
ผูย้ นื่

คู่สมรส

720,000
120,000

650,000
517,200

หมายเหตุ

บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ

60,000

200,000
840,000
ลงชื่อ
- ลับ -

1,167,000

260,000
ผูย้ นื่

- ลับ -๕ข้าพเจ้าขอแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายการต่อไปนี้
ทรัพย์ สิน
๑. เงินสด (เฉพาะกรณี มีเงินสดเกินสองแสนบาท)
๒. เงินฝาก
๓. เงินลงทุน
๔. เงินให้กยู้ ืม
๕. ที่ดิน
๖. โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง
๗. ยานพาหนะ
๘. สิ ทธิ และสัมปทาน
๙. ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)
รวมทรัพย์ สิน
รวมทรัพย์ สินทั้งสิ้น
หนีส้ ิ น
๑. เงินเบิกเกินบัญชี
๒. เงินกูจ้ ากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
๓. หนี้สินที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
๔. หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
รวมหนีส้ ิ นทั้งสิ้น

ผู้ยื่น

คู่สมรส

300,000
350,000
2,226,000.45
3,873,261.38
3,837,000
2,687,000
300,000
18,357,530
2,700,000
4,155,000
267,000
1,800,000
2,690,000
1,000,000
1,000,000
4,440,000
32,975,532.45 17,007,261.38
50,839,793.97
ผู้ยื่น

คู่สมรส

52,780.53
15,951,120.11
500,000
16,503,900.64

50,000
291,200
2,024,583.75
2,365,783.75
18,869,684.39

บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

857,000.14
857,000.14
บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

-

ข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,970,109.58

บาท

มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

บาท

ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ รายละเอียดรายการทรัพย์ สินแต่ ละประเภท (ยกเว้ นเงินสด)

-๖-

๒ เงินฝาก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ

สถาบันการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทเวศน
ธนาคารกรุงไทย บัตรเงินฝาก
สลากออมสิน จํานวน 500 หนวย
ตั๋วสัญญาใชเงินบริษัทเงินทุนนครไทย
จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน
ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ

เลขทีบ่ ัญชี
020-1-12345-0
0 2000 666/1221
2659832
11/1122

จํานวนเงิน
701,000.45
1,000,000
25,000
500,000

132-0-67823-1
132-2-72271-1
020-2-72271-1
020-2-66666-5
132-2-11100-1

73,261.38
800,000
3,000,000
57,000.14
800,000

ลําดับที่ 1-4 ของผูยื่น ลําดับที่ 5-7 ของคูสมรส ลําดับที่ 8-9 ของบุตรฯ

๓ เงินลงทุน
ลําดับ
ที่

ชื่ อหลักทรัพย์ /พันธบัตร

หมายเลข

จํานวนหุ้น

1 พันธบัตรออมทรัพย ในป 2088757
งบประมาณ 2553
2 บมจ.บางจากปโตเลียม 504329301 50,000
3 บริษัท รักการดี จํากัด
23,370
4 สหกรณออมทรัพย
00012
12,600
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด
5 บมจ.การบินไทย
100,000
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา

มูลค่ ารวม
ตามตราสาร ณ วันแสดงบัญชี

8 พ.ย. 53
29 ม.ค. 51
1 เม.ย. 42

1,000,000
10
100
10
25.61

500,000
2,337,000
126,000
2,561,000

ลําดับที่ 1 – 3 ของผูยื่น , ลําดับที่ 4-5 ของคูสมรส
ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๗-

๔ เงินให้ ก้ ูยืม
ลําดับที่
1

ชื่ อและชื่ อสกุลผู้ก้ ูยืม
บริษัทรักการดี จํากัด

หมายเหตุ

ลําดับที่ 1 ของผูยื่น

ทีอ่ ยู่/อาชีพ ผู้ก้ ูยืม
2000 ถ.ประชาราษฎร
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี

วัน เดือน ปี ทีใ่ ห้ กู้ยืม
25 มี.ค. 44

จํานวนเงิน
300,000

๕ ทีด่ ิน
ลําดับ ประเภท
ที่ เอกสารสิ ทธิ์
1
2
3

โฉนดที่ดิน
น.ส.3
โฉนดที่ดิน

หมายเลข

วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา

ทีต่ ้ัง

00101 ต.จิตรลดา อ.ดุสิต กรุงเทพฯ
4445 ต.เขือ่ นผาก อ.พราว จ.เชียงใหม
001 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

เนื้อที่
ไร่ งาน ตรว.
0
50
4

2
2
2

มูลค่ าปัจจุบัน
(ประมาณ)

35 10,000,000
60 8,357,530
09 2,700,000

หมายเหตุ ลําดับที่ 1 – 2 ของผูยื่น , ลําดับที่ 3 ของคูสมรส (กรรมสิทธิ์รวมกับมารดา)
ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๘-

๖. โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้ าง
ลําดับที่
1
2
3

ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่

เลขทีบ่ ้ าน สถานทีต่ ้ งั

วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา

มูลค่ าปัจจุบัน
(ประมาณ)

บานเลขที่ 1/1 ถ.พิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต โฉนด 00101 18 พ.ย. 2542 3,555,000
กรุงเทพฯ
หองชุดเลขที่ 11/169 ชิมพะยาคอนโด ต.ตลาดขวัญ โฉนด 2501 24 ก.ค. 2548 600,000
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
บานเลขที่ 11/222 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มาบตาพุด
โฉนด 001 30 ก.ย. 2553 267,000
อ.เมือง จ.ชลบุรี

หมายเหตุ ลําดับที่ 1-2 ของผูยื่น ลําดับที่ 3 ของคูสมรส
๗. ยานพาหนะ
ลําดับที่
1
2

ประเภท

หมายเลขทะเบียน

จังหวัด

วัน เดือน ปี ทีไ่ ด้ มา

รถยนต ยี่หอเบนซ
C180 Kompressor
รถยนต ยี่หอ Lexus

ฎถ 8181

กรุงเทพมหานคร 14 ก.พ. 2550

ตษ 5445

กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2556

มูลค่ าปัจจุบัน
(ประมาณ)
1,800,000
2,690,000

CT200h

หมายเหตุ

ลําดับที่ 1 ของผูยื่น ลําดับที่ 2 ของคูสมรส
ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ -๙-

๘. สิ ทธิและสั มปทาน
ลําดับที่
1

ประเภท/จังหวัด
สัญญาเชาอาคารการรถไฟ
แหงประเทศไทย เลขที่ 2546

วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา

วัน เดือน ปี
ทีส่ ิ้นสุ ด

25 ตุลาคม 2556 25 ตุลาคม 2576

มูลค่ า
1,000,000

หมายเหตุ ลําดับที่ 1 ของผูยื่น
๙. ทรัพย์ สินอื่น
ลําดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

แหวนเพชรประดับพลอย
สรอยคอทองคําพรอมพระเลี่ยมทอง
นาฬิกา Rolex Submariner
ชุดเครื่องประดับเพชร (สรอย+ตางหู)
กระเปา Hermes Birkin
แหวนเพชร
นาฬิกาPATEK PHILIPPE
AQUANAUT
ทองคําแทง

8

หมายเหตุ

จํานวนหน่ วย

วัน เดือน ปี ทีไ่ ด้ มา

มูลค่ า

1 วง
3 เสน
1 เรือน
1 ชุด
2 ใบ
2 วง
1 เรือน

360,000
400,000
340,000
800,000
1,750,000
500,000
630,000

30 บาท

660,000

ลําดับที่ 1-3 ของผูยื่น ลําดับที่ 4-8 ของคูสมรส
ลงชื่อ
- ลับ -

ผูย้ นื่

- ลับ - ๑๐ -

รายละเอียดรายการหนีส้ ิ นแต่ ละประเภท
๑ เงินเบิกเกินบัญชี
ลําดับที่
ธนาคาร
1
2

เลขทีบ่ ัญชี

บัตรเครดิดธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ

๒ เงินกู้จากธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น
ลําดับที่
ธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น
1 บริษัทเงินทุนเกียรติไทย จํากัด
2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลําพู
3 สหกรณออมทรัพยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด

116-3-67523-9
132-361111-0

52,780.53
50,000

วัน เดือน ปี ทีท่ าํ สั ญญา
25 มีนาคม 2558
15 สิงหาคม 2549
1 ตุลาคม 2559

๓ หนีส้ ิ นทีม่ ีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
ลําดับที่
ชื่ อและชื่ อสกุลผู้ให้ ก้ ู
ทีอ่ ยู่ผู้ให้ กู้
1 บริษัทกรุงไทยออโตลิส จํากัด 51/19 ถ.รัตนาธิเบศร
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
๔ หนีส้ ิ นอื่น
ลําดับที่
ชื่ อและชื่ อสกุลผู้ให้ ก้ ู
1 นางจริงใจ ปราบทุจริต

ยอดหนีค้ งเหลือ

ยอดหนีค้ งเหลือ
3,441,100.84
12,510,019.27
291,200

วัน เดือน ปี ทีท่ าํ สั ญญา
8 เมษายน 2556

ยอดหนีค้ งเหลือ
2,024,583.75

วัน เดือน ปี ทีก่ ้ ู
15 พ.ค. 2552

ยอดหนีค้ งเหลือ
500,000

ทีอ่ ยู่ผู้ให้ กู้
55 ถ.พระราม6 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400

คํารับรอง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ ารายการทรัพย์ สินและหนีส้ ิ นทีแ่ สดงไว้ ข้างต้ นนีถ้ ูกต้ องและตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ

พลเอก

ลงชื่อ
(

ซื่อสัตย ชอสะอาด

ลงชื่อ
(

ผูย้ นื่
)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. /
) กรรมการ ป.ป.ช.

- ลับ -

- ลับ รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชี ฯ
ชื่ อและชื่ อสกุล พลเอกซื่อสัตย ชอสะอาด
ตําแหน่ ง รองผูบัญชาการทหารสูงสุด

กรณี เขารับตําแหนง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

ลําดับที่
รายการ
๑
สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี ภาษีที่ผา่ นมา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑)
๒ เอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
(๑) เงินฝาก
(๒) เงินลงทุน
(๓) เงินให้กยู้ มื
(๔) ที่ดิน
(๕) โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง
(๖) ยานพาหนะ
(๗) สิ ทธิ และสัมปทาน
(๘) ทรัพย์สินอื่น
(๙) เงินเบิกเกินบัญชี
(๑๐) เงินกูจ้ ากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
(๑๑) หนี้สินที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
(๑๒) หนี้สินอื่น
๓ เอกสารอื่น ๆ
รวม

พลเอก

ลงชื่อ
(

- ลับ -

ซื่อสัตย ชอสะอาด

จํานวน(แผ่ น)
5
10
9
12
6
4
3
2
8
4
15
3
3
7
91

ผูย้ นื่
)

- ลับ คําอธิบาย
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
รายการที่
๒

๓

๔

๕

ประเภททรัพย์ สิน
คําอธิบายรายการในบัญชี
เงินฝาก หมายถึง เงินฝากในสถาบันการเงิน รวมถึง สลากออมสิ น
บัตรเงินฝากในธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงิน
- ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารของรัฐและเอกชน ทุกแห่ง
- สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินอื่นนอกจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ เช่น บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษทั เงินทุน
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น ทั้งนี้รวมถึง
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนด้วย

เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาล
คํ้าประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หลักทรัพย์และ
เงินลงทุนอื่น
- หลักทรัพย์ รัฐบาลและที่รัฐบาลคํา้ ประกัน หมายถึง หลักทรัพย์ที่
รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ เป็ นต้น
- หลักทรัพย์ จดทะเบียนและรับอนุญาต หมายถึง หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทาํ การ ซื้อ – ขาย ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ กู้
หน่วยลงทุน สิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ /หุน้ กู/้ หน่วยลงทุนหรื อตราสารอื่นใด
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
- หลักทรัพย์ และเงินลงทุนอื่น หมายถึง หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มิได้
ทําการซื้ อ - ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุน
ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อกิจการค้าอื่น ๆ ที่ดาํ เนินธุรกิจเป็ นส่ วนตัว เช่น
หุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ สามัญ หุน้ กู้ กิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เป็ นต้น
เงินให้ ก้ยู ืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลกูย้ มื

ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ หรื อมีสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย

- ลับ -

ตัวอย่ างหลักฐานที่ต้องแนบ
- สําเนาสมุดคู่ฝากที่ปรากฏชื่อบัญชี เลขที่บญั ชีและ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
หากยอดเงินฝากคงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่าว ให้สาํ เนา
สมุดเงินฝากที่ปรากฏยอดรายการก่อนและหลังวันแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สําเนาหนังสื อรับรองยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคาร
ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (STATEMENT) ของเดือน
ที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สําเนาสลากออมสิ น หรื อสําเนาบัตรเงินฝาก
- สําเนาพันธบัตร
- สําเนาหลักทรัพย์
- สําเนาใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุน้ กู/้
หน่วยลงทุน
- สําเนาหนังสื อรับรองของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ (Broker) หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่แสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สําเนาหลักทรัพย์หรื อสําเนาหนังสื อรับรองของบริ ษทั หรื อ
สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (แบบ บอจ.๕)
- สําเนาหนังสื อรับรองของห้างหุน้ ส่ วนหรื อหลักฐานการเป็ น
หุน้ ส่ วน
- กรณี เป็ นกิจการค้าอื่นที่ดาํ เนินธุรกิจเป็ นส่ วนตัวให้ระบุ
สถานที่ดาํ เนินกิจการ พร้อมทั้งภาพถ่ายสถานที่ดาํ เนินกิจการ
และบัญชีรายการทรัพย์สิน
- สําเนาหนังสื อหรื อสัญญากูย้ มื เงิน หรื อหลักฐานอื่นที่แสดง
การให้กยู้ มื เงิน เช่น สําเนาหนังสื อรับสภาพหนี้ของลูกหนี้
สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติกรรม สําเนาหลักประกัน
เป็ นต้น (กรณี ให้นิติบุคคลกูย้ มื เงิน ให้แนบสําเนางบการเงิน
ประจําปี และเอกสารประกอบงบการเงินที่ปรากฏรายการเงินกู้
ของนิติบุคคลนั้นประกอบด้วย)
- สําเนาโฉนดที่ดินหรื อสําเนาเอกสารแสดงสิ ทธิครอบครอง
ที่ดิน เช่น ส.ค.๑ , น.ส. ๓ , น.ส. ๓ ก เป็ นต้น
- สําเนาสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)

- ลับ รายการที่
๖

๗
๘

๙

รายการที่
๑

๒

๓

๔

ประเภททรัพย์ สิน
คําอธิบายรายการในบัญชี
โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้ าง หมายถึง บ้านอาศัย และสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เช่น อาคารพาณิ ชย์ ห้องชุด โกดัง

ยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
เรื อยนต์ เครื่ องบินส่วนบุคคล เป็ นต้น
สิ ทธิและสั มปทาน หมายถึง สิ ทธิในทรัพย์สินทางวรรณกรรม
ศิลปกรรม ประดิษฐกรรม และการที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทํา
ประโยชน์เกี่ยวกับบริ หารสาธารณะ หรื อทรัพยากรธรรมชาติ จนถึง
สิ ทธิที่รัฐหรื อเอกชนรับรอง และสามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิตามสัญญา สัมปทานต่าง ๆ สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็ นต้น
ทรัพย์ สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุในรายการที่ ๑ - ๘
โดยมีมลู ค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาท) ขึ้นไป เช่น ทองคํา อัญมณี งาช้าง โบราณวัตถุ นาฬิกา
รถยนต์โบราณ อาวุธปื น เป็ นต้น
ประเภทหนีส้ ิ น
คําอธิบายรายการในบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร และ
ให้หมายความรวมถึงหนี้คา้ งชําระบัตรเครดิตทุกประเภทด้วย

ตัวอย่ างหลักฐานที่ต้องแนบ
- ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุวา่ ปลูกสร้างบนที่ดิน
แปลงใดและของบุคคลใด หรื อหนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด
- กรณี ไม่มีสาํ เนาทะเบียนบ้าน ให้แนบภาพถ่ายสี พร้อมระบุวา่
ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงใด และของบุคคลใด
- สําเนาทะเบียน หรื อคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะหรื อ
เอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครอง
- สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสิ ทธิบตั รหรื อลิขสิ ทธิ์
- สําเนาเอกสารแสดงสิ ทธิในการเป็ นสมาชิกสโมสรหรื อชมรม
- สําเนาเอกสารแสดงสิ ทธิ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้ อจะขาย
เป็ นต้น

- ภาพถ่ายสี พร้อมบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าปั จจุบนั
ของทรัพย์สินแต่ละรายการ

ตัวอย่ างหลักฐานที่ต้องแนบ

- สําเนาสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
- สําเนาหนังสื อรับรองยอดหนี้คงเหลือ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (STATEMENT)
ของเดือนที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สําเนาใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต
- สําเนาสัญญากูเ้ งิน และสําเนาหนังสื อรับรองยอดหนี้คงเหลือ
เงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หมายถึง เงินกูท้ ุกประเภทจาก
(เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและ
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
หนี้สิน หรื อสําเนาใบเสร็ จชําระหนี้ที่ระบุยอดหนี้คงเหลือ
หนีส้ ิ นที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ หมายถึง หนี้สินหรื อเงินกูท้ ี่มีหลักฐาน - สําเนาหนังสื อหรื อสัญญากูเ้ งินที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
เป็ นหนังสื อจากบุคคลหรื อนิติบุคคลที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงิน - สําเนาสัญญาเช่าซื้อ
- สําเนาหนังสื อรับรองยอดหนี้คงเหลือ
อื่น เช่น บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน กองทุนหมู่บา้ น เป็ นต้น
- สําเนาหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการเป็ นหนี้
- ให้จดั ทําเอกสารที่ระบุชื่อและชื่อสกุล ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อ
หนีส้ ิ นอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
ได้สะดวกของเจ้าหนี้ พร้อมแสดงยอดเงินกูค้ งเหลือ
(เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน

- ลับ -

