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การยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน
๑. บทน�ำ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง นั้น
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายประเภทหนึ่งที่ได้น�ำมาใช้ ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินยังมีส่วนช่วยสร้างความโปร่งใสและความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล และยังมีสว่ นช่วยคุม้ กันเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สินเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาและด�ำเนินการตรวจสอบการทุจริตด้วย ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้น�ำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยเป็นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๓ ซึง่ ก�ำหนดให้
อ�ำนาจแก่คณะรัฐมนตรีสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามรายการ
วิธีการ และระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา และในส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ทั้งสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๙๕ ซึง่ ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒสิ ภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกตามที่กฎหมายบัญญัติ และในมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ซึ่งก�ำหนดให้รัฐมนตรีต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้หลักการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินยังได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอีกหลายฉบับ กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การแสดงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบัญญัตกิ ารแสดงบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนั นัน้ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักการในเรือ่ งการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ไว้ในมาตรา ๒๓๔ (๓) ซึง่ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมทัง้ ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของบุคคล
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รั บ ทราบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึง่ เป็นกฎหมายฉบับทีม่ ผี ลใช้บงั คับในปัจจุบนั โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงแก้ไขเนือ้ หา
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหลายประการ นอกจากนี้ยังได้มีค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขบทนิยามค�ำว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทัง้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้ออกระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่นี้หลายฉบับ คอลัมน์มุมสะท้อน
ความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะน�ำเสนอ
เป็นสองตอน โดยในโอกาสนีจ้ ะขอเสนอเป็นตอนแรกในเรือ่ ง “ผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ”
ซึ่งจะกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และก�ำหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ดังนี้

๒. ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในมาตรา ๒๘ (๓) มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๒
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ รวมถึงบทนิยามที่เกี่ยวข้องในมาตรา ๔ ดังนี้
มาตรา ๒๘ (๓) ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๔๒ ได้ก�ำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีม่ อบหมายให้อยูใ่ นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอืน่
จุ ล นิิ ติ
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ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา โดยให้น�ำความในหมวด ๕ การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม โดยให้อ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นอ�ำนาจของประธานวุฒสิ ภา ทัง้ นี้ ให้ประธานวุฒสิ ภาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ
และหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา
ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง และให้น�ำความในมาตรา ๓๔
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม
คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้น�ำความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๒ ได้กำ� หนดให้ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้องก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งดังต่อไปนีต้ อ้ งยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวคือ (๑) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง (๒) ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ (๓) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ (๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่อธิบดีผพู้ พิ ากษาขึน้ ไป (๕) ข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป (๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป (๗) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง (๘) ต�ำแหน่งอื่นตามที่
กฎหมายก�ำหนดให้มหี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และ (๙) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ส�ำหรับคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�ำหนดให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา
โดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�ำหนด
มาตรา ๑๐๓ ได้ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต�ำแหน่งใดจะต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ในส่วนคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�ำหนดให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ๑
มาตรา ๑๓๐ ได้กำ� หนดให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ม่ตอ้ งยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่บทบัญญัตินี้
ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและต�ำแหน่งประจ�ำ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งหลายต�ำแหน่ง ให้ยนื่ บัญชีทรัพย์สนิ ส�ำหรับต�ำแหน่งทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประจ�ำ
๑

โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กิน
กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑.
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เพียงต�ำแหน่งเดียว ส่วนบัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ทีย่ นื่ ให้เก็บรักษาไว้ทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผูน้ นั้ สังกัดอยู่ และให้ถอื เป็นความลับในราชการทีจ่ ะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ หรือเมื่อมีกรณีที่จะต้องด�ำเนินการสอบสวน
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส�ำหรับระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและ
การเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องค�ำนึงถึง
การตรวจสอบได้ ความสะดวก และไม่สร้างภาระจนเกินจ�ำเป็น โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ได้
มาตรา ๑๕๘ ได้กำ� หนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการกองขึน้ ไป ผูช้ ว่ ยพนักงาน
ไต่สวน พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีตำ� แหน่งและหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้
มาตรา ๔ ได้กำ� หนดบทนิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ดังนี้
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำ ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคล
หรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดให้ใช้อ�ำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�ำนาจทางปกครอง
ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
จุ ล นิิ ติ
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(๕) ข้าราชการการเมืองอืน่ นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตยิ กเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง”๒ หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ส�ำหรับข้าราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ส�ำหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
จากบทบัญญัติที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก�ำหนดบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๒.๑ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๒
๒.๒ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒			
			 ปัจจุบนั คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปี ระกาศเรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่งของผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชี
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓)
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้ ยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
		 (๑) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
				 (๑.๑) นายกรัฐมนตรี
				 (๑.๒) รัฐมนตรี
				 (๑.๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
				 (๑.๔) สมาชิกวุฒิสภา

๒

มาตรา ๔ นิยามค�ำว่า “ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

				 (๑.๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
ได้แก่ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง โฆษกประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
				 (๑.๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ได้แก่ทปี่ รึกษาประธานรัฐสภา ทีป่ รึกษารองประธานรัฐสภา ทีป่ รึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ทีป่ รึกษา
ประธานวุฒสิ ภาทีป่ รึกษารองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ทีป่ รึกษารองประธานวุฒสิ ภา ทีป่ รึกษาผูน้ ำ� ฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานวุฒิสภา โฆษกผู้น�ำฝ่ายค้านใน
สภาผูแ้ ทนราษฎร เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการรองประธานรัฐสภา เลขานุการประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร เลขานุการประธานวุฒสิ ภา เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขานุการรองประธาน
วุฒสิ ภา เลขานุการผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานวุฒสิ ภา และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
		 (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
			 (๓) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
					(๓.๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
					(๓.๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
					(๓.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
					(๓.๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
				 (๓.๕) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
		 (๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่อธิบดีผพู้ พิ ากษาขึน้ ไป รวมทัง้ ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผพู้ พิ ากษา
ขึน้ ไปตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม เรือ่ ง การก�ำหนดต�ำแหน่งและเทียบต�ำแหน่ง
ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
			 (๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครองซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นขึน้ ไป รวมทัง้ ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เที ย บเท่า อธิบดีศาลปกครองชั้น ต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
เรื่อง การก�ำหนดต�ำแหน่งและเทียบต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น
			 (๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
			 (๗) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
					 (๗.๑) ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง
กรม และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
จุ ล นิิ ติ
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				 (๗.๒) ส�ำหรับข้าราชการทหาร ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
					 (๗.๓) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
					 (๗.๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด
					 (๗.๕) ปลัดกรุงเทพมหานคร
					 (๗.๖) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
					 (๗.๗) หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
					 (๗.๘) ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ได้แก่ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
					 (๗.๙) ต�ำแหน่งอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง ได้แก่ ประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหารผูอ้ ำ� นวยการ
และรองผูอ้ ำ� นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
กรรมการ และเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
หรื อ ต� ำ แหน่ ง ที่ มี ชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น อธิ บ ดี ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของส่ ว นราชการที่ ไ ม่ มี
ฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
					 (๗.๑๐) ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ได้แก่
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา
			 (๘) ต�ำแหน่งอืน่ ตามทีก่ ฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้มหี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

			 (๙) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
					 ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศเรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๙) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ ยืน่ บัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
					 (๙.๑) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
					 (๙.๒) เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
					 (๙.๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
					 (๙.๔) เทศบาลนคร ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
					 (๙.๕) เทศบาลเมือง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
					 (๙.๖) เทศบาลต�ำบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
					 (๙.๗) องค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒.๓ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓
			 ปัจจุบนั คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปี ระกาศเรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) โดยอาศัยอ�ำนาจตามความใน มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ ยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
			 (๑) ศาลยุติธรรม ได้แก่ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
(แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจ�ำ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม)
		 (๒) ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ อัยการจังหวัด (พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติราชการ
ในต�ำแหน่งอัยการจังหวัด ณ ส�ำนักงานอัยการจังหวัด ส�ำนักงานอัยการคดีศาลแขวง ส�ำนักงานอัยการ
จุ ล นิิ ติ
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คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด)
			 (๓) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวินยั การเงินการคลัง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกฎหมาย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักคดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบพิเศษ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
			 (๔) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคกรรมการผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนการค้าไทย
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และรองเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
			 (๕) กระทรวงกลาโหม
					 (๕.๑) ส�ำนักงานรัฐมนตรี ได้แก่ หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี และจเรทหารทั่วไป
					 (๕.๒) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง หัวหน้าส�ำนักปลัดกระทรวง
หัวหน้าส�ำนักตุลาการทหาร หัวหน้าอัยการทหาร เลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวง ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าส�ำนักงาน ผู้อ�ำนวยการเจ้ากรม รองผู้อ�ำนวยการ และรองเจ้ากรม
					 (๕.๓) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร
รองเสนาธิการทหาร เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้ากรม จเรทหาร
ปลัดบัญชีทหาร รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�ำนวยการ รองเจ้ากรม รองจเรทหาร และรองปลัดบัญชีทหาร
					 (๕.๔) กองทัพบก ได้แก่ รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัพบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก รองเสนาธิการทหารบก แม่ทัพภาค รองแม่ทัพภาค
แม่ทพั น้อย เลขานุการกองทัพบก ผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้ากรม ปลัดบัญชีทหารบก รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
รองผู้อ�ำนวยการ รองปลัดบัญชีทหารบกกรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) และรองผู้อ�ำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
					 (๕.๕) กองทัพเรือ ได้แก่ รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัพเรือ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ เลขานุการกองทัพเรือ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทัพเรือภาค รองผูบ้ ญ
ั ชาการทัพเรือภาค ผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้ากรม ปลัดบัญชีทหารเรือ
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�ำนวยการ รองเจ้ากรม รองปลัดบัญชีทหารเรือ ผู้อ�ำนวยการการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา และผู้อ�ำนวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
					 (๕.๖) กองทัพอากาศ ได้แก่ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ
เลขานุการกองทัพอากาศ ผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้ากรม ปลัดบัญชีทหารอากาศ รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
รองผูอ้ ำ� นวยการรองเจ้ากรม และรองปลัดบัญชีทหารอากาศ
					 ทัง้ นีผ้ มู้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม (๕) ต้องเป็น
ข้ า ราชการทหารที่ มี ย ศระดั บ พลตรี พลเรื อ ตรี พลอากาศตรี ขึ้ น ไป เว้ น แต่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รองผู้อ�ำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ผู้อ�ำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และผู้อ�ำนวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ไม่ก�ำหนดชั้นยศ
			 (๖) กระทรวงการคลัง ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรภาค นายด่านศุลกากร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคสรรพ
สามิตพื้นที่ รองอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และรองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
			 (๗) กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมการ
กงสุล รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมพิธกี ารทูต รองอธิบดีกรมยุโรป รองอธิบดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองอธิบดี
กรมองค์การระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รองอธิบดีกรมอาเซียน รองอธิบดี
กรมเอเชียตะวันออก และรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
			 (๘) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา และรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
			 (๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
			 (๑๐) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดี
กรมการข้าว รองอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมประมง
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดี
กรมหม่อนไหม รองเลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม รองเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และรองเลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
			 (๑๑) กระทรวงคมนาคม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดี
จุ ล นิิ ติ
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กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
			 (๑๒) กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
			 (๑๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล รองอธิบดี
กรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
และรองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 (๑๔) กระทรวงพลังงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
รองอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน รองอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
			 (๑๕) กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
			 (๑๖) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัด
		 (๑๗) กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถาน ผู้บัญชาการเรือนจ�ำพิเศษ ผู้บัญชาการ
เรือนจ�ำกลาง ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัด รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กิจการยุตธิ รรม รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
			 (๑๘) กระทรวงแรงงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรองเลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคม
		 (๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองอธิบดีกรมการศาสนา
รองอธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

			 (๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
			 (๒๑) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			 (๒๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดีกรมการแพทย์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ รองอธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ รองอธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต
รองอธิบดีกรมอนามัย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
			 (๒๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย รองเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
			 (๒๔) ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
						 (๒๔.๑) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ รองผู้อ�ำนวยการ
						 (๒๔.๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ได้แก่ รองเลขาธิการ
						 (๒๔.๓) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการ
						 (๒๔.๔) ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ รองเลขาธิการ
						 (๒๔.๕) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้แก่ จเรต�ำรวจแห่งชาติ รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ รองจเรต�ำรวจแห่งชาติ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ จเรต�ำรวจ (สบ๘) (หัวหน้าจเรต�ำรวจ)
ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานก�ำลังพล ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
ผูบ้ ญั ชาการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจท่องเทีย่ ว
ผู้บัญชาการต�ำรวจสันติบาล ผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ผู้บัญชาการส�ำนักงานพิ สู จ น์
หลักฐานต�ำรวจ ผู้บัญชาการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจภูธรภาค
นายแพทย์ใหญ่ รองจเรต�ำรวจ (สบ๗) รองผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง รองผู้บัญชาการ
ส�ำนักงานก�ำลังพล รองผู้บัญชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี รองผู้บัญชาการต�ำรวจปราบปราม
ยาเสพติดรองผู้บัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว รองผู้บัญชาการต�ำรวจสันติบาล รองผู้บัญชาการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจ รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร รองผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง รองผูบ้ ญั ชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจภูธรภาค ผูบ้ งั คับการต�ำรวจจราจร ผูบ้ งั คับการต�ำรวจนครบาล ผูบ้ งั คับการสืบสวน
จุ ล นิิ ติ
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มุมสะท้อนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection

สอบสวนกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ผูบ้ งั คับการสายตรวจและปฏิบตั กิ ารพิเศษ ผูบ้ งั คับการปราบปราม
ผูบ้ งั คับการต�ำรวจทางหลวง ผูบ้ งั คับการต�ำรวจรถไฟ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว ผูบ้ งั คับการต�ำรวจน�้ำ
ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูบ้ งั คับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ ผูบ้ งั คับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผูบ้ งั คับการตรวจคนเข้าเมือง ผูบ้ งั คับการสืบสวน
สอบสวนส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต�ำรวจภูธรภาค ผู้บังคับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัด ผูบ้ งั คับการกองพลาธิการ ผูบ้ งั คับการกองโยธาธิการ ผูบ้ งั คับการกองสรรพาวุธ ผูบ้ งั คับการ
กองทะเบียนพล ผู้บังคับการกองสวัสดิการผู้บังคับการกองคดีอาญา ผู้บังคับการต�ำรวจปราบปราม
ยาเสพติดผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ผู้บังคับการสกัดกั้นการล�ำเลียงยาเสพติด ผูบ้ งั คับการต�ำรวจ
สันติบาลผูบ้ งั คับการต�ำรวจตระเวนชายแดนภาค และผูบ้ งั คับการต�ำรวจสื่อสาร
						 (๒๔.๖) ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการและ
กรรมการธุรกรรม รองเลขาธิการ และผูอ้ ำ� นวยการกองก�ำกับและตรวจสอบ ผูอ้ ำ� นวยการกองข่าวกรอง
ทางการเงิน ผูอ้ ำ� นวยการกองคดี ผูอ้ ำ� นวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหาร
จัดการทรัพย์สิน และผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
						 (๒๔.๗) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แก่
รองเลขาธิการ ผู้อ�ำนวยการกองอ�ำนวยการต่อต้านการทุจริต ผู้อ�ำนวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต
						 (๒๔.๘) ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ รองเลขาธิการ
			 (๒๕) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในก�ำกับของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี
รองเลขาธิการต�ำแหน่งเทียบเท่า รองอธิการบดี และรองเลขาธิการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
			 (๒๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
		 (๒๗) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธาน
กรรมการและกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 (๒๘) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
			 (๒๙) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
		 (๓๐) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ได้แก่ รองเลขาธิการส�ำนักงาน
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
		 (๓๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 (๓๑.๑) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักการแพทย์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการโยธา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการระบายน�ำ้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสิง่ แวดล้อม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเที่ยว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลัง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทศกิจ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการจราจรและขนส่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผังเมือง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้อ�ำนวยการเขต
						 (๓๑.๒) เมืองพัทยา ได้แก่ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยาหัวหน้าส�ำนักปลัด
เมืองพัทยา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการสาธารณสุข ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสิง่ แวดล้อม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการช่าง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการช่างสุขาภิบาล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาสังคม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักการคลัง
						 (๓๑.๓) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ แ ก่ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และผู้อ�ำนวยการส�ำนักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
					 (๓๑.๔) เทศบาลนคร ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
					 (๓๑.๕) เทศบาลเมือง ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
					 (๓๑.๖) เทศบาลต�ำบล ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
๒.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๘๘
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ทีต่ นสังกัดอยู่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่ใช้บงั คับกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ไิ ด้มเี งินเดือน
และต�ำแหน่งประจ�ำ ตามมาตรา ๑๓๐
๒.๕ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช. ตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการกองขึน้ ไป ผูช้ ว่ ยพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�ำแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๑๕๘

จุ ล นิิ ติ

11 123-139_��������� ��.�.-���.indd 136

136

7/9/2562 BE 8:28 AM

มุมสะท้อนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection

๓. ก�ำหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ ได้กำ� หนดระยะเวลาในการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ แบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ซึง่ ได้แก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งและเมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง
กลุม่ ที่ ๒ ผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
ซึ่งได้แก่ ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นขึน้ ไป ข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง ต�ำแหน่งอืน่ ตามทีก่ ฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้มหี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
และเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยื่นเมื่อเข้ารับ
ต� ำ แหน่งและเมื่อพ้น จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุก ๓ ปีตลอดเวลาที่ยังด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ
หลักฐานประกอบของบุคคลกลุม่ ที่ ๑ และบุคคลกลุม่ ที่ ๒ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ๓
กลุม่ ที่ ๓ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘
ตามมาตรา ๑๓๐ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
กลุม่ ที่ ๔ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช. ตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการกองขึน้ ไป ผูช้ ว่ ยพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�ำแหน่งและหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ยนื่ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ๔
ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลกลุ่มที่ ๑ ถ้าพ้นจากต�ำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเดิม
หรือต�ำแหน่งใหม่ภายใน ๑ เดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต�ำแหน่ง
และกรณีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ แต่ไม่ตอ้ งห้ามทีผ่ นู้ นั้ จะยืน่ เพือ่ เป็นหลักฐาน และในกรณีบคุ คลกลุม่ ที่ ๑
และบุคคลกลุม่ ที่ ๒ ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ใดทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งยืน่ บัญชี
๓

โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยืน่ บัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑.
๔
โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๑๕๘ และการด�ำเนินคดีทเี่ กีย่ วข้องกับการยืน่ บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑.
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ด้วย เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ไม่ตอ้ งยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ใหม่ แต่ไม่ตอ้ งห้าม
ที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน
ข้อสังเกต
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้บัญญัติ
ถึงกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วครบหนึ่งปี และกรณีการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของทายาทหรือผู้จัดการหากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตายด้วย
ดังนั้น ตามกฎหมายใหม่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ นิ เมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วครบหนึง่ ปี รวมทัง้ หากผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ซึง่ ได้ยนื่
บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ไว้แล้วตายในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งหรือตายก่อนยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
หลังจากพ้นจากต�ำแหน่ง ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามกฎหมายอีกต่อไป

๔. บทสรุป

เมือ่ พิจารณาแล้วจะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต�่ำเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยสามารถแบ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ ๕ ประเภท คือ
(๑) กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๔๒
(๒) ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ อันได้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง ต�ำแหน่งอื่น
ตามทีก่ ฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้มหี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ซึ่งจะต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓) เจ้าพนักงานของรัฐซึง่ จะต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่ จะต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๘๘ ซึง่ จะต้อง
ยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่ นสังกัดอยู่
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่ใช้บงั คับกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ไิ ด้มเี งินเดือนและต�ำแหน่ง
ประจ�ำ ตามมาตรา ๑๓๐
จุ ล นิิ ติ
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(๕) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�ำแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๕๘
ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ
โดยแบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู้มีหน้าที่ยื่นบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งและเมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง
กลุม่ ที่ ๒ ผูม้ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
และเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ จะต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยนื่ เมือ่ เข้ารับต�ำแหน่ง
และเมือ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และทุก ๓ ปีตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กลุม่ ที่ ๓ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘
ตามมาตรา ๑๓๐ ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
กลุม่ ที่ ๔ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช. ตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการกองขึน้ ไป ผูช้ ว่ ยพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�ำแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ยนื่ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
ส�ำหรับบทความอันเกีย่ วกับการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตอนต่อไปนัน้ ผูเ้ ขียนจะได้นำ� เสนอ
ในหัวข้อเรื่อง “คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ซึ่งจะกล่าวถึงการตรวจสอบและ
บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ในชัน้ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับการยืน่ บัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินในชั้นศาล ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับหน้า
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