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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑. บทน�ำ

 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง นั้น
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายประเภทหนึ่งที่ได้น�ามาใช้ ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินยังมีส่วนช่วยสร้างความโปร่งใสและความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบตามหลกัธรรมาภบิาล และยงัมีส่วนช่วยคุ้มกันเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สินเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาและด�าเนินการตรวจสอบการทุจริตด้วย ทั้งนี้ หลักการเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้น�ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยเป็นคร้ังแรกโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๓ ซึง่ก�าหนดให้
อ�านาจแก่คณะรัฐมนตรีสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามรายการ                   
วิธีการ และระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา และในส่วนการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ทั้งสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ                                  
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๕) พทุธศกัราช ๒๕๓๘ มาตรา ๙๕ ซึง่ก�าหนดให้สมาชกิวฒุสิภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อประธานแห่งสภา                   
ที่ตนเป็นสมาชิกตามที่กฎหมายบัญญัติ และในมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ซึ่งก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้หลักการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินยังได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอีกหลายฉบับ กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การแสดงสนิทรพัย์และหนีสิ้นของเจ้าหน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบญัญตักิารแสดงบญัชรีายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

กำรยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีสิ้น ตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนท่ี ๑ ผู้มีหน้ำท่ียื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

124จุ ล นิิ ติ

 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจบุนั นัน้ ได้บญัญตัหิลักการในเรือ่งการย่ืนบัญชทีรพัย์สินและหนีส้นิไว้ในมาตรา ๒๓๔ (๓) ซึง่ก�าหนดให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ               
ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คูส่มรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ รวมทัง้ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิของบคุคล
ดงักล่าว ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู ้อ ่านได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑               
ซึง่เป็นกฎหมายฉบบัทีม่ผีลใช้บงัคบัในปัจจุบัน  โดยกฎหมายฉบบัดังกล่าวน้ีได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หา
สาระส�าคัญเก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินหลายประการ นอกจากน้ียังได้มีค�าสั่งหัวหน้า           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ซึง่ได้มกีารแก้ไขบทนยิามค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัได้ออกระเบยีบและประกาศตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่น้ีหลายฉบับ คอลัมน์มุมสะท้อน
ความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะน�าเสนอ
เป็นสองตอน โดยในโอกาสนีจ้ะขอเสนอเป็นตอนแรกในเรือ่ง “ผูมี้หน้าทีย่ื่นบญัชทีรัพย์สนิและหนีสิ้น”
ซึ่งจะกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และก�าหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ดังนี้

๒. ผู้มีหน้ำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข                    
เพิม่เติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในมาตรา ๒๘ (๓) มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๒ 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ รวมถึงบทนิยามที่เกี่ยวข้องในมาตรา ๔ ดังนี้

 มาตรา ๒๘ (๓) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ศาลรฐัธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ และเจ้าหน้าทีข่องรฐั ยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว
 มาตรา ๔๒ ได้ก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ รวมทัง้ทรพัย์สนิทีม่อบหมายให้อยูใ่นความครอบครองหรอืดแูลของบุคคลอืน่
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ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา โดยให้น�าความในหมวด ๕ การด�าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม โดยให้อ�านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นอ�านาจของประธานวุฒิสภา  ทัง้นี ้ให้ประธานวฒุสิภาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สิน
และหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา
 ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหน่ึง และให้น�าความในมาตรา ๓๔ 
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม
 คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้น�าความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๐๒ ได้ก�าหนดให้ในการด�าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ต้องก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปน้ีต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวคือ (๑) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง (๒) ตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู (๓) ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ (๔) ข้าราชการตลุาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรมซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาข้ึนไป (๕) ข้าราชการตลุาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นข้ึนไป (๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป (๗) ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (๘) ต�าแหน่งอื่นตามที่
กฎหมายก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ และ (๙) ผูบ้รหิารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ส�าหรับคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�าหนดให้หมายความรวมถึงผู ้ซึ่งอยู ่กินกันฉันสามีภริยา               
โดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�าหนด 
 มาตรา ๑๐๓ ได้ก�าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต�าแหน่งใดจะต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู ่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ในส่วนคู่สมรสนั้น
กฎหมายได้ก�าหนดให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๑

 มาตรา ๑๓๐ ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ม่ต้องยืน่บัญชีทรพัย์สนิและหน้ีสนิตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิต่อหวัหน้าส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่บทบัญญัตินี้
ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและต�าแหน่งประจ�า และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดงักล่าวด�ารงต�าแหน่งหลายต�าแหน่ง ให้ยืน่บญัชทีรพัย์สนิส�าหรบัต�าแหน่งทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประจ�า

 ๑ โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กิน

กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑.
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เพยีงต�าแหน่งเดียว ส่วนบัญชีทรพัย์สินและหนีส้นิทีย่ืน่ให้เกบ็รกัษาไว้ทีห่น่วยงานของรฐัทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐั 
ผูน้ัน้สงักดัอยู ่และให้ถอืเป็นความลบัในราชการทีจ่ะเปิดเผยมไิด้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
นั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ หรือเมื่อมีกรณีที่จะต้องด�าเนินการสอบสวน
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส�าหรับระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและ
การเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องค�านึงถึง
การตรวจสอบได้ ความสะดวก และไม่สร้างภาระจนเกินจ�าเป็น โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ได้
 มาตรา ๑๕๘ ได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนักงาน
ไต่สวน พนกังานไต่สวน หวัหน้าพนกังานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มตี�าแหน่งและหน้าทีเ่ก่ียวกบั
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้
 มาตรา ๔ ได้ก�าหนดบทนยิามทีเ่กีย่วข้องกับผูมี้หน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด ดังนี้
 “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีต�าแหน่งหรือ
เงนิเดือนประจ�า ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัหรอืในรฐัวิสาหกจิ ผูบ้ริหารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถิน่ และสมาชกิสภาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคล
หรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายก�าหนดให้ใช้อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางปกครอง
ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
   (๑) นายกรัฐมนตรี
   (๒) รัฐมนตรี
   (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   (๔) สมาชิกวุฒิสภา

11 123-139_��������� ��.�.-���.indd   126 7/9/2562 BE   8:28 AM



มี.ค. - เม.ย. ๖๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

127

 (๕) ข้าราชการการเมอืงอืน่นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการการเมอืง
 (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามที่
รฐัธรรมนญูบญัญตัยิกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถงึผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง”๒ หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ส�าหรับข้าราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ส�าหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนตามที่กฎหมายก�าหนด 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด หรือผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
 จากบทบัญญัติที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก�าหนดบุคคลท่ีมีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
 ๒.๑ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๒
 ๒.๒ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒   
   ปัจจบุนัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปีระกาศเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของผูม้หีน้าท่ียืน่บญัชี
ทรัพย์สนิและหน้ีสนิตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบบัท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒ และฉบับที ่๓)
โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ดงัต่อไปนี ้ยืน่บัญชทีรัพย์สินและหนีส้นิของตน คู่สมรส และบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
   (๑) ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
      (๑.๑) นายกรัฐมนตรี
      (๑.๒) รัฐมนตรี
      (๑.๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
      (๑.๔) สมาชิกวุฒิสภา

 ๒มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 
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     (๑.๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
ได้แก่ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง โฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีรองโฆษกประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีเลขานกุารรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี
ประจ�าส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
       (๑.๖) ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการรฐัสภา
ได้แก่ทีป่รกึษาประธานรฐัสภา ทีป่รกึษารองประธานรฐัสภา ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่รกึษา
ประธานวฒุสิภาทีป่รกึษารองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีป่รึกษารองประธานวุฒิสภา ทีป่รกึษาผูน้�าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานวุฒิสภา โฆษกผู้น�าฝ่ายค้านใน
สภาผูแ้ทนราษฎร เลขานกุารประธานรฐัสภา เลขานุการรองประธานรฐัสภา เลขานุการประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎร เลขานกุารประธานวุฒิสภา เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เลขานุการรองประธาน
วฒุสิภา เลขานกุารผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
ผูช่้วยเลขานกุารรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูช่้วยเลขานกุารรองประธานวฒุสิภา  และผูช่้วยเลขานุการ
ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
   (๓) ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
     (๓.๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
     (๓.๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
     (๓.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     (๓.๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     (๓.๕) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
   (๔) ข้าราชการตลุาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาขึน้ไป รวมท้ังผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าอธบิดผีูพ้พิากษา
ขึน้ไปตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม เรือ่ง การก�าหนดต�าแหน่งและเทยีบต�าแหน่ง
ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
   (๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วธิพีจิารณาคดปีกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธิบดศีาลปกครองชัน้ต้นขึน้ไป รวมท้ังผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่ง
เทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง                       
เรื่อง การก�าหนดต�าแหน่งและเทียบต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น
   (๖) ข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
   (๗) ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง
     (๗.๑) ส�าหรับข้าราชการพลเรือน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง
 กรม และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
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     (๗.๒)  ส�าหรับข้าราชการทหาร ได้แก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ
และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
     (๗.๓) ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
     (๗.๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด
     (๗.๕) ปลัดกรุงเทพมหานคร
     (๗.๖) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
     (๗.๗)  หวัหน้าหน่วยงานขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     (๗.๘) ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานอืน่ของรฐั ได้แก่ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ 
     (๗.๙) ต�าแหน่งอืน่ตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู ได้แก่ ประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบรหิารผูอ้�านวยการ
และรองผูอ้�านวยการองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
กรรมการ และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
หรือต�าแหน่งที่มี ช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ไม่มี
ฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ อธิการบดมีหาวิทยาลยัศลิปากร อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีสถาบันการพยาบาล
ศรสีวรนิทิราสภากาชาดไทย อธกิารบดีสถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     (๗.๑๐) ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ได้แก่
เลขาธิการส�านักงานศาลรฐัธรรมนญู เลขาธกิารส�านกังานศาลยตุธิรรม เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครอง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา
   (๘) ต�าแหน่งอืน่ตามทีก่ฎหมายอ่ืนก�าหนดให้มหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรัพย์สนิและหนีสิ้น ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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   (๙) ผูบ้ริหารท้องถิน่ รองผู้บรหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผูบ้รหิารท้องถิน่ และสมาชกิสภาท้องถิน่
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
     ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศเรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้บริหาร               
ท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ�านาจ
ตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๙) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปนี ้ยืน่บัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     (๙.๑) กรงุเทพมหานคร ได้แก่ ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร รองผูว่้าราชการกรงุเทพ
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 นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี ทีป่รกึษาและเลขานกุาร
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
     (๙.๕)   เทศบาลเมอืง ได้แก่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี และสมาชกิสภาเทศบาล
     (๙.๖) เทศบาลต�าบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
     (๙.๗) องค์การบรหิารส่วนต�าบล ได้แก่ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล
 ๒.๓ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓
   ปัจจบุนัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปีระกาศเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนกังานของรฐั
ซ่ึงจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) โดยอาศัยอ�านาจตามความใน มาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้เจ้าพนกังานของรัฐ
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งดงัต่อไปนี ้ย่ืนบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
   (๑) ศาลยุติธรรม ได้แก่ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
(แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่ด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจ�า
ส�านักงานศาลยุติธรรม)
   (๒) ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ อัยการจังหวัด (พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติราชการ
ในต�าแหน่งอยัการจงัหวดั ณ ส�านกังานอยัการจังหวัด ส�านักงานอัยการคดีศาลแขวง ส�านักงานอัยการ                                       
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คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  และส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคบัคดีจังหวัด)
   (๓) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ�านวยการ
ส�านกัวนิยัการเงนิการคลงั  ผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย  ผูอ้�านวยการส�านกัคด ี ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบพิเศษ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการด�าเนินงาน
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงินและบรหิารพสัด ุ ผูอ้�านวยการส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภมูภิาค
และผู้อ�านวยการส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
   (๔) ส�านกันายกรฐัมนตร ี ได้แก่ รองปลดัส�านักนายกรฐัมนตร ี รองอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรตีามระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนการค้าไทย
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และรองเลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
   (๕) กระทรวงกลาโหม
     (๕.๑) ส�านักงานรัฐมนตร ีได้แก่ หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี และจเรทหารทั่วไป
     (๕.๒) ส�านักงานปลดักระทรวง ได้แก่ รองปลดักระทรวง หวัหน้าส�านกัปลัดกระทรวง
หวัหน้าส�านกัตลุาการทหาร หวัหน้าอยัการทหาร เลขานกุารส�านกังานปลดักระทรวง ตลุาการพระธรรมนญู
หัวหน้าส�านักงาน ผู้อ�านวยการเจ้ากรม รองผู้อ�านวยการ และรองเจ้ากรม
     (๕.๓) กองบญัชาการกองทพัไทย ได้แก่ รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ เสนาธกิารทหาร
รองเสนาธิการทหาร เลขานกุารกองบญัชาการกองทัพไทย ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม จเรทหาร       
ปลัดบัญชีทหาร รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�านวยการ รองเจ้ากรม รองจเรทหาร และรองปลัดบัญชีทหาร
     (๕.๔) กองทัพบก ได้แก่ รองผูบ้ญัชาการทหารบก ประธานคณะทีป่รกึษากองทพับก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก รองเสนาธิการทหารบก แม่ทัพภาค รองแม่ทัพภาค
แม่ทพัน้อย เลขานกุารกองทพับก ผู้บญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารบก รองผูบ้ญัชาการ
รองผู้อ�านวยการ รองปลัดบัญชีทหารบกกรรมการ ผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) และรองผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
     (๕.๕) กองทพัเรอื ได้แก่ รองผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประธานคณะทีป่รกึษากองทพัเรือ                 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ เลขานุการกองทัพเรือ                               
ผูบ้ญัชาการทพัเรอืภาค รองผู้บัญชาการทพัเรอืภาค ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ  เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารเรอื
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รองผู้บัญชาการ รองผู้อ�านวยการ รองเจ้ากรม รองปลัดบัญชีทหารเรือ ผู้อ�านวยการการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา และผู้อ�านวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
     (๕.๖) กองทัพอากาศ ได้แก่ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ
เลขานกุารกองทพัอากาศ ผูบ้ญัชาการ ผูอ้�านวยการ เจ้ากรม ปลดับญัชทีหารอากาศ รองผูบ้ญัชาการ
รองผูอ้�านวยการรองเจ้ากรม และรองปลัดบัญชีทหารอากาศ
     ทัง้น้ีผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม (๕) ต้องเป็น
ข้าราชการทหารที่มียศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป เว้นแต่ต�าแหน่งกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รองผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ผู้อ�านวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และผู้อ�านวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ไม่ก�าหนดชั้นยศ 
   (๖) กระทรวงการคลัง ได้แก่ รองปลดักระทรวงการคลงั รองอธบิดกีรมธนารกัษ์ รองอธบิดี
กรมบัญชีกลาง รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากร ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ศลุกากรภาค นายด่านศลุกากร รองอธบิดกีรมสรรพสามติ ผูอ้�านวยการส�านักงานสรรพสามติภาคสรรพ
สามิตพื้นที่ รองอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และรองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
   (๗) กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองอธบิดกีรมการ
กงสลุ  รองอธบิดกีรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ  รองอธบิดกีรมพธิกีารทตู รองอธบิดกีรมยโุรป  รองอธบิดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  รองอธบิดกีรมสนธสิญัญาและกฎหมาย  รองอธบิดกีรมสารนเิทศ   รองอธิบดี
กรมองค์การระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รองอธิบดีกรมอาเซียน รองอธิบดี
กรมเอเชียตะวันออก และรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
   (๘) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 รองอธิบดีกรมพลศึกษา และรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
   (๙) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ได้แก่ รองปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   (๑๐) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธบิดี
กรมการข้าว รองอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมประมง
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดี
กรมหม่อนไหม  รองเลขาธิการส�านกังานการปฏริปูท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม  รองเลขาธกิารส�านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และรองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   (๑๑) กระทรวงคมนาคม ได้แก่ รองปลดักระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดี
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กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท และรองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   (๑๒) กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และรองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
   (๑๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รองอธบิดกีรมทรพัยากรธรณ ีรองอธิบดกีรมทรพัยากรน�า้ รองอธิบดกีรมทรพัยากรน�า้บาดาล รองอธบิดี
กรมป่าไม้ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื
และรองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๑๔) กระทรวงพลังงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน                    
รองอธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิรองอธิบดกีรมธุรกิจพลงังาน รองอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   (๑๕) กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดกีรมการค้าต่างประเทศ  รองอธบิดกีรมการค้าภายใน  รองอธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และรองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   (๑๖) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ รองปลดักระทรวงมหาดไทย รองอธบิดกีรมการปกครอง             
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัด
   (๑๗) กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน ผู้บัญชาการเรือนจ�าพิเศษ ผู้บัญชาการ
เรือนจ�ากลาง ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการยตุธิรรม รองผู้อ�านวยการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ และรองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
   (๑๘) กระทรวงแรงงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรองเลขาธิการ
ส�านักงานประกันสังคม
   (๑๙)  กระทรวงวฒันธรรม ได้แก่ รองปลดักระทรวงวฒันธรรม รองอธบิดกีรมการศาสนา
รองอธิบดกีรมศิลปากร รองอธิบดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม และรองผูอ้�านวยการส�านกังานศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัย

11 123-139_��������� ��.�.-���.indd   133 7/9/2562 BE   8:28 AM



การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

134จุ ล นิิ ติ

   (๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้แก่ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (๒๑) กระทรวงศึกษาธกิาร ได้แก่ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร รองเลขาธกิารส�านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองเลขาธิการ
สภาการศกึษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศึกษา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   (๒๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดกีรมการแพทย์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมอนามัย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
   (๒๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม รองอธบิดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม  รองอธบิดกีรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย  รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
และรองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   (๒๔) ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 
      (๒๔.๑) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิได้แก่ รองผู้อ�านวยการ
      (๒๔.๒) ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ ได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๓) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๔) ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ รองเลขาธิการ
      (๒๔.๕) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้แก่ จเรต�ารวจแห่งชาต ิรองผูบ้ญัชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิ รองจเรต�ารวจแห่งชาต ิ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ จเรต�ารวจ (สบ๘) (หวัหน้าจเรต�ารวจ)
ผูบ้ญัชาการส�านกังานส่งก�าลงับ�ารงุ ผูบ้ญัชาการส�านักงานก�าลงัพล ผูบั้ญชาการส�านกังานกฎหมายและคดี
ผูบ้ญัชาการส�านกังานตรวจสอบภายใน ผู้บญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ผูบ้ญัชาการต�ารวจท่องเทีย่ว
ผู ้บัญชาการต�ารวจสันติบาล ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ผู ้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ารวจ ผู้บัญชาการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล 
ผูบ้ญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง  ผู้บญัชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง  ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค
นายแพทย์ใหญ่ รองจเรต�ารวจ (สบ๗) รองผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง รองผู้บัญชาการ
ส�านักงานก�าลังพล รองผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี รองผู้บัญชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติดรองผู้บัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว รองผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล รองผู้บัญชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน  รองผูบ้ญัชาการส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ  รองผูบ้ญัชาการส�านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รองผู้บญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง รองผูบ้ญัชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง
รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภูธรภาค ผูบ้งัคบัการต�ารวจจราจร ผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล ผูบ้งัคบัการสืบสวน
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สอบสวนกองบญัชาการต�ารวจนครบาล ผูบ้งัคบัการสายตรวจและปฏบิตักิารพเิศษ ผูบ้งัคบัการปราบปราม
ผูบ้งัคับการต�ารวจทางหลวง ผูบ้งัคบัการต�ารวจรถไฟ ผูบ้งัคับการต�ารวจท่องเทีย่ว ผูบั้งคบัการต�ารวจน�้า
ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ผูบ้งัคบัการปราบปราม
การกระท�าความผดิเก่ียวกบัการค้ามนษุย์  ผูบ้งัคบัการป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู ้บังคับการปราบปราม
การกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีผูบ้งัคบัการตรวจคนเข้าเมอืง ผูบ้งัคบัการสบืสวน
สอบสวนส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค ผู้บังคับการต�ารวจ
ภธูรจังหวัด ผูบ้งัคบัการกองพลาธิการ ผูบ้งัคับการกองโยธาธกิาร ผูบ้งัคบัการกองสรรพาวุธ ผูบ้งัคับการ
กองทะเบียนพล ผู้บังคับการกองสวัสดิการผู้บังคับการกองคดีอาญา ผู้บังคับการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติดผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ผู้บังคับการสกัดกั้นการล�าเลยีงยาเสพตดิ ผูบ้งัคบัการต�ารวจ
สนัตบิาลผูบ้งัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค และผูบ้งัคับการต�ารวจสื่อสาร
      (๒๔.๖) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการและ
กรรมการธรุกรรม รองเลขาธกิาร และผูอ้�านวยการกองก�ากบัและตรวจสอบ ผูอ้�านวยการกองข่าวกรอง
ทางการเงนิ ผูอ้�านวยการกองคด ีผูอ้�านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อ�านวยการกองบริหาร
จัดการทรัพย์สิน และผู้อ�านวยการกองกฎหมาย
      (๒๔.๗)  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ได้แก่
รองเลขาธิการ ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการต่อต้านการทุจริต ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต
      (๒๔.๘) ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้แก่ รองเลขาธิการ
   (๒๕) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในก�ากับของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี                                  
รองเลขาธิการต�าแหน่งเทียบเท่า รองอธิการบดี และรองเลขาธิการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
   (๒๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   (๒๗) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธาน
กรรมการและกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และรองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (๒๘) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่
ประธานกรรมการและกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   (๒๙)  ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ ได้แก่ รองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
   (๓๐) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ได้แก่ รองเลขาธิการส�านักงาน
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คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
   (๓๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       (๓๑.๑) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส�านักงาน                  
คณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร  ผูอ้�านวยการส�านักยทุธศาสตร์และประเมนิผล  ผูอ้�านวยการ
ส�านกัการแพทย์ ผูอ้�านวยการส�านกัอนามยั ผูอ้�านวยการส�านักการศกึษา ผูอ้�านวยการส�านักการโยธา 
ผูอ้�านวยการส�านกัการระบายน�า้ ผูอ้�านวยการส�านักสิง่แวดล้อม ผูอ้�านวยการส�านักวฒันธรรมกีฬาและ
การท่องเที่ยว ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม
ผู้อ�านวยการส�านักการจราจรและขนส่ง ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้อ�านวยการเขต
      (๓๑.๒) เมืองพัทยา ได้แก่ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยาหัวหน้าส�านักปลัด
เมืองพทัยา  ผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา  ผูอ้�านวยการส�านกัการสาธารณสขุ  ผูอ้�านวยการส�านักสิง่แวดล้อม
ผูอ้�านวยการส�านักส่งเสริมการท่องเทีย่ว ผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง ผูอ้�านวยการส�านกัการช่างสขุาภบิาล
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อ�านวยการ
ส�านกัการคลัง
      (๓๑.๓)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๔) เทศบาลนคร ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๕) เทศบาลเมือง ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
       (๓๑.๖) เทศบาลต�าบล ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) และ
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง (นักบริหารงานช่างระดับสูง)
 ๒.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๘๘
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ทีต่นสังกดัอยู ่ทัง้นี ้ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา แต่ไม่ใช้บงัคบักบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีม่ไิด้มเีงนิเดอืน
และต�าแหน่งประจ�า ตามมาตรา ๑๓๐
 ๒.๕ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนกังานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๑๕๘
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๓. ก�ำหนดเวลำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๕๘ ได้ก�าหนดระยะเวลาในการย่ืนบญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ แบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู้มีหน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑)  (๒) (๓) และ (๙) ซึง่ได้แก่ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง
 กลุม่ที ่๒ ผูม้หีน้าทีย่ืน่บัญชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
ซึ่งได้แก่ ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาข้ึนไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครองซึง่ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่อธบิดศีาลปกครองชัน้ต้นข้ึนไป ข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่อธิบดีอัยการข้ึนไป
ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสูง ต�าแหน่งอืน่ตามทีก่ฎหมายอืน่ก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ
และเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยื่นเมื่อเข้ารับ
ต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและทุก ๓ ปีตลอดเวลาที่ยังด�ารงต�าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ส�าหรับหลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและ                  
หลกัฐานประกอบของบคุคลกลุ่มที ่๑ และบคุคลกลุม่ที ่๒ ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๓

 กลุม่ที ่๓ เจ้าหน้าท่ีของรฐันอกเหนอืจากบคุคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘
ตามมาตรา ๑๓๐ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
 กลุม่ที ่๔ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนกังานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าทีเ่กีย่วกบั
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้น ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ย่ืนตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ๔ 
 ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลกลุ่มที่ ๑ ถ้าพ้นจากต�าแหน่งและได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเดิม
หรือต�าแหน่งใหม่ภายใน ๑ เดือน ผู้น้ันไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีพ้นจากต�าแหน่ง
และกรณีเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามทีผู่น้ั้นจะยืน่เพือ่เป็นหลกัฐาน และในกรณบีคุคลกลุม่ที ่๑ 
และบคุคลกลุ่มที ่๒ ถ้าเจ้าพนกังานของรฐัผูใ้ดได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดทีม่หีน้าทีต้่องยืน่บญัชี

 ๓ โปรดดู ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑ์และวธิกีารย่ืนบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑.
 ๔ โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิของพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา ๑๕๘ และการด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการยืน่บญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๑.
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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ทรัพย์สนิและหนีส้นิด้วย เจ้าพนกังานของรฐัผู้น้ันไม่ต้องยืน่บัญชทีรพัย์สนิและหน้ีสินใหม่ แต่ไม่ต้องห้าม
ที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน
 ข้อสังเกต
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้บัญญัติ
ถึงกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วครบหนึ่งปี และกรณีการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของทายาทหรือผู้จัดการหากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตายด้วย                       
ดังนั้น ตามกฎหมายใหม่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้นิเม่ือพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วครบหน่ึงปี รวมทัง้หากผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสินซ่ึงได้ยืน่
บญัชทีรัพย์สินและหนีสิ้นไว้แล้วตายในระหว่างด�ารงต�าแหน่งหรอืตายก่อนยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ
หลังจากพ้นจากต�าแหน่ง ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามกฎหมายอีกต่อไป

๔. บทสรุป
 เมือ่พจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก�าหนดต�าแหน่งที่ส�าคัญไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต�่าเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยสามารถแบ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ ๕ ประเภท คือ
 (๑) กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๔๒
 (๒) ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ อันได้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการตลุาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
ข้าราชการตลุาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง ต�าแหน่งอื่น
ตามทีก่ฎหมายอืน่ก�าหนดให้มหีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สินและหน้ีสนิ ผูบ้รหิารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถิน่
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ซึ่งจะต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 (๓) เจ้าพนักงานของรฐัซ่ึงจะต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ ตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่จะต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 (๔) เจ้าหน้าทีข่องรฐันอกเหนอืจากบคุคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๘๘ ซึง่จะต้อง
ยืน่บญัชีทรพัย์สินและหนีสิ้นต่อหวัหน้าส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัท่ีตนสงักดัอยู่ 
ทัง้นี ้ ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา แต่ไม่ใช้บงัคับกับเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่ไิด้มเีงนิเดือนและต�าแหน่ง
ประจ�า ตามมาตรา ๑๓๐
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 (๕) เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๕๘
 ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ
โดยแบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
 กลุ ่มที่ ๑ กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๒ และผู ้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑)  (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต�าแหน่งและเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง
 กลุม่ที ่๒ ผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา มาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
และเจ้าพนกังานของรฐัซึง่จะต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามมาตรา ๑๐๓ ให้ยืน่เมือ่เข้ารบัต�าแหน่ง
และเม่ือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั และทุก ๓ ปีตลอดเวลาทียั่งด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 กลุม่ที ่๓ เจ้าหน้าทีข่องรฐันอกเหนอืจากบุคคลตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๔๘ 
ตามมาตรา ๑๓๐ ให้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
 กลุม่ที ่๔ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป ผูช่้วยพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต�าแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับ                    
การตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิ ตามมาตรา ๑๕๘ ให้ยืน่ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 
 ส�าหรบับทความอันเกีย่วกบัการยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิตอนต่อไปน้ัน ผูเ้ขียนจะได้น�าเสนอ
ในหัวข้อเรื่อง “คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ซึ่งจะกล่าวถึงการตรวจสอบและ                
บญัชทีรัพย์สินและหน้ีสินในชัน้ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการด�าเนนิคดเีกีย่วกบัการยืน่บญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินในชั้นศาล ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับหน้า 
      

11 123-139_��������� ��.�.-���.indd   139 7/9/2562 BE   8:28 AM




