ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน

คานา
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีระเบียบและประกาศ
ออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ
จาเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทาเอกสารเผยแพร่
เรื่ อ ง “ข้ อ ควรรู้ ก ารยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ” เพื่ อ เป็ น
ค าแนะน าให้ ก ารจั ด ท าบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสาร
ประกอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สานั กงาน ป.ป.ช. หวังว่าเอกสารเล่ มนี้จะมีประโยชน์ในการ
จัดทาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช.
มิถุนายน ๒๕๕8

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน

หน้า
๑

ส่วนที่ ๒ คาอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและตัวอย่างการจัดทาบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

33

ส่วนที่ ๓ บทกาหนดโทษ

57

ส่วนที่ ๔ ประเด็นคาถาม
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

60

ส่วนที่ ๑
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

๑

ส่วนที่ ๑
ความรูเ้ กี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๑. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีดังนี้
๑.๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้ า ราชการการเมื อ งอื่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ
การเมือง และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี แ ละที่ ป รึ ก ษา รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒

- เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
- เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา ได้แก่
- ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
- ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
- ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
- ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
- ที่ปรึกษาผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
- โฆษกประธานวุฒิสภา
- โฆษกผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประธานรัฐสภา
- เลขานุการรองประธานรัฐสภา
- เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประธานวุฒิสภา
- เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
- เลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
๓

- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๗) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
และสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรุงเทพมหานคร ได้แก่
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ ป รึ ก ษา ที่ ป รึ ก ษา เลขานุ การและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา ได้แก่
- นายกเมืองพัทยา
- รองนายกเมืองพัทยา
- ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔

เทศบาลนคร ได้แก่
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมือง ได้แก่
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตาบล ได้แก่
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(8) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๒.๑ เจ้าหน้ าที่ของรั ฐ ตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๕

(๑) ประธานศาลฎีกา
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๔) อัยการสูงสุด
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) รองประธานศาลฎีกา
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๑) หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๑๔) รองอัยการสูงสุด
(๑๕) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่
- หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง ทบวง หรื อ กรม
สาหรับข้าราชการพลเรือน
- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
- ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
- ปลัดกรุงเทพมหานคร
- กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
- หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๖

- กรรมการและผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศ
กาหนดแล้ว ได้แก่
๑) ประธานกรรมการและกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๒) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
(๑๖) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑๗) ประธานกรรมการ และกรรมการกากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(๑๘) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๑๙) เลขาธิการวุฒิสภา
(๒๐) กรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๒๑) ประ ธ านก รรม การน โ ยบา ย ก รรมก ารนโ ยบา ย
กรรมการบริห าร ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ องค์การกระจายเสี ยงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(๒๒) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
(๒๓) ผู้แทนการค้าไทย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้แทนการค้าไทย
๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ตามมาตรา ๔๐ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๗

(๑) ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
(๒) ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) คณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๖) ผู้บัญชาการตารวจนครบาล
(๗) ผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
(๘) ผู้บัญชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(๙) ผู้บัญชาการ ตารวจภูธรภาค
(๑๐) ผู้บังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
(๑๑) ผู้บังคับการตารวจจราจร
(๑๒) ผู้บังคับการตารวจนครบาล
(๑๓) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล
(๑๔) ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(๑๕) ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
(๑๖) ผู้บังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
(๑๗) ผู้บังคับการปราบปราม
(๑๘) ผู้บังคับการตารวจทางหลวง
(๑๙) ผู้บังคับการตารวจรถไฟ
(๒๐) ผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยว
(๒๑) ผู้บังคับการตารวจน้า
(๒๒) ผู้ บั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๓) ผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
๘

(๒๔) ผู้ บั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๒๕) ผู้ บั งคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๒๖) ผู้ บั งคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค
(๒๗) ผู้ บั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๒๘) ผู้บังคับการอานวยการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(๒๙) ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง
(๓๐) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(๓๑) ผู้บังคับการอานวยการ ตารวจภูธรภาค
(๓๒) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตารวจภูธรภาค
(๓๓) ผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัด
(๓๔) สรรพากรภาค
(๓๕) สรรพากรพื้นที่
(๓๖) ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค
(๓๗) สรรพสามิตพื้นที่
(๓๘) ผู้ อ านวยการส านั ก งานศุ ล กากรตรวจของผู้ โ ดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๓๙) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(๔๐) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔๑) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
(๔๒) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(๔๓) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(๔๔) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาค
๙

(๔๕) นายด่านศุลกากร
(46) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(47) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(48) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(49) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(50) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(51) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(52) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(53) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
(54) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
(55) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
(56) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
(57) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
(58) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
(59) อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
(60) อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
(61) อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
(62) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
(63) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
(64) อธิบดีผู้พิพากษาภาค
(65) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด (เฉพาะผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจั ง หวั ด ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ศ าลจั ง หวั ด และปฏิ บั ติ ร าชการที่ ศ าลจั ง หวั ด
อย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแต่ดารง
ตาแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจาสานักงานศาลยุติธรรม)
๑๐

(66) อธิบดีอัยการภาค/อธิบดีอัยการ
(67) อัยการจังหวัด ได้แก่ พนักงานอัยการ ซึ่งปฏิบัติราชการใน
ตาแหน่งอัยการจังหวัด ณ สานักงานอัยการจังหวัด สานักงานอัยการคดีศาลแขวง
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และสานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
(68) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(69) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาในกรุงเทพมหานคร
(70) ผู้อานวยการทัณฑสถาน
(71) ผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษ
(72) ผู้บัญชาการเรือนจากลาง
(73) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
(74) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
(75) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค
(76) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
(77) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐ (๒)
ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้ประกาศกาหนดตาแหน่ง
๑.๒.๔ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
๒. กรณีที่ต้องยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๒.๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ๓ ครั้ง ดังนี้
(๑) กรณีเข้ารับตาแหน่ง
(๒) กรณีพ้นจากตาแหน่ง
(๓) กรณีพ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี

๑๑

๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๒.๑ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามข้ อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๔ มี ห น้ า ที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ๔ ครั้ง ดังนี้
(๑) กรณีเข้ารับตาแหน่ง
(๒) กรณีทุกสามปีที่อยู่ในตาแหน่ง
(๓) กรณีพ้นจากตาแหน่ง
(๔) กรณีพ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี
๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรั ฐตามข้อ ๑.๒.๒ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ๓ ครั้ง ดังนี้
(๑) กรณีเข้ารับตาแหน่ง
(๒) กรณีพ้นจากตาแหน่ง
(๓) กรณีพ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี
๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ของรั ฐตามข้อ ๑.๒.๓ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ๓ ครั้ง ดังนี้
(๑) กรณีเข้ารับตาแหน่ง
(๒) กรณีดารงตาแหน่งครบทุกห้าปี
(๓) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
(๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ถือวันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็น
วันเข้ารับตาแหน่ง และวันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
(กรณีรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ) หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี
เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตน
เป็ น สมาชิ ก เป็ น วั น เข้ า รั บ ต าแหน่ ง และวั น ถึ ง คราวออกตามอายุ ข อง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวันยุบสภา หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี
เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
๑๒

(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันที่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกใหม่ปฏิญาณตนในที่
ประชุมแห่งสภา หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้า ราชการการเมือง
นอกจาก (๑) ให้ ถื อวัน ที่คาสั่ งแต่งตั้งมี ผ ล เป็ นวันเข้ารับต าแหน่ง และวันที่ผู้ มี
อานาจแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง หรือวันที่คาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งมีผล หรือลาออก
หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๕) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา ให้ถือวันที่คาสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันที่ผู้มีอานาจ
แต่ ง ตั้ ง พ้ น จากต าแหน่ ง หรื อ วั น ที่ ค าสั่ ง ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง มี ผ ล หรื อ ลาออก
หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๖) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง เป็ น วั น เข้ า รั บ ต าแหน่ ง และวั น ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่
เข้ารับหน้าที่ หรือวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี
เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๗) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันถัดจากวันครบวาระการดารง
ต าแหน่ ง หรื อ วั น ถั ด จากวั น ยื่ น หนั ง สื อ ลาออก หรื อ ด้ ว ยเหตุ อื่ น แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศ
แต่งตั้ง เป็ นวันเข้ารั บตาแหน่ง และวัน ถัดจากวัน ครบวาระการดารงตาแหน่ง
หรือวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจาก
ตาแหน่ง
(๘) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คาสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับ
ตาแหน่ ง และวัน ที่ผู้ มีอานาจแต่งตั้งพ้น จากตาแหน่ง หรือวันที่คาสั่ งให้ พ้นจาก
ตาแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
๑๓

(๙) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
ตาบล นายกเทศมนตรี เมื อง นายกเทศมนตรี นคร ให้ ถื อวั นแถลงนโยบายในที่ประชุ ม
แห่งสภาเป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันถัดจากวันครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือลาออก
หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๑๐) รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือวันที่คาสั่งแต่งตั้งมีผล
เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง หรือวันที่ คาสั่ง
ให้พ้นจากตาแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจาก
ตาแหน่ง
(๑๑) นายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล
การเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันถัดจากวันครบวาระการดารงตาแหน่ง
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๑๒) สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือวัน ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา เป็นวัน
เข้ารับตาแหน่ง และวันถัดจากวันครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือลาออก หรือด้วย
เหตุอื่นแล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง
(๑๓) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ถือ
วันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล หรือวันที่คาสั่งแต่งตั้ งมีผล หรือวันที่ที่ประชุม
ของผู้มีอานาจแต่งตั้งมีมติ แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง และวันที่พ้นจาก
ตาแหน่ง หรือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด หรือ
ลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตาแหน่ง

๑๔

๔. ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต้องแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีอยู่จริงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ให้รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กรณี ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของบุ ค คลอื่ น หรื อ ที่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น
ถือครองแทน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ครอบครองหรือผู้ถือครองแทนว่าทรัพย์สิน
นั้นเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
5. รายได้ที่ต้องแสดง
5.1 รายได้ประจา ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส เป็นต้น
5.2 รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น
5.3 รายได้ จ ากการรั บ ให้ / จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ได้ แ ก่ รั บ มรดก รั บ ให้
ขายทรัพย์สิน เป็นต้น
5.4 รายได้ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ รายได้ ที่ น อกเหนื อ จากข้ อ 5.1 – 5.3 เช่ น
เงินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่านายหน้า เป็นต้น
6. รายจ่ายที่ต้องแสดง
6.1 รายจ่ายประจา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ
ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
6.2 รายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เงินบริจาค เป็นต้น

๑๕

7. กาหนดเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
7.๑ กรณี เ ข้ า รั บต าแหน่ง ให้ แ สดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่มี อยู่ จริ ง
ในวันเข้ารับตาแหน่ง โดยให้ยื่นบัญชีฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง
ตั วอย่า ง เข้ารั บ ตาแหน่ งวัน ที่ 1 เมษายน ๒๕๕8 ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕8 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

5
๑2
๑9
๒6

6
๑3
20
๒7

7
๑4
๒1
๒8

เมษายน ๒๕๕8
พุธ
พฤหัสบดี
1
2
8
9
๑5
๑6
๒2
๒3
๒9
30

ศุกร์
3
10
๑7
๒4

เสาร์
4
๑1
๑8
๒5

ตัวอย่าง เข้ารับตาแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕8 ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕8 โดยให้ยื่นบัญชีฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕8
อาทิตย์

จันทร์

3
๑0
๑7
๒4
31

4
๑1
18
๒5

พฤษภาคม ๒๕๕8
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
5
๑2
19
๒6

6
๑3
๒0
๒7

7
๑4
๒1
28

ศุกร์
1
8
๑5
๒2
29

เสาร์
2
9
๑6
๒3
30

หมายเหตุ ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตรงกับวัน หยุด ราชการ ให้ถือ วัน หยุด ราชการนั้น เป็น วัน สุดท้า ย และ
ไม่สามารถขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้
๑๖

7.๒ กรณี ทุก สามปีที่ อยู่ ใ นต าแหน่ ง ให้ แสดงรายการทรัพย์ สิ น และหนี้สิ น
ที่มีอยู่จริงในวันที่ดารงตาแหน่งครบสามปี โดยให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน
ครบทุกสามปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ตัวอย่าง เข้ารับตาแหน่งวันที่ 1 เมษายน ๒๕58 ดารงตาแหน่งครบสามปี
วั น ที่ 31 มี น าคม ๒๕61 ต้ อ งแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕61 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ๒๕61
ถึงวันที่ 29 เมษายน ๒๕61
มีนาคม ๒๕61
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

๔
๑๑
๑๘
๒๕

๕
๑๒
๑๙
๒๖

๖
๑๓
๒๐
๒๗

๗
๑๔
๒๑
๒๘

พฤหัสบดี
๑
๘
๑๕
๒๒
๒๙

ศุกร์
๒
๙
๑๖
๒๓
๓๐

เสาร์
๓
๑๐
๑๗
๒๔
๓๑

พฤหัสบดี
5
12
๑9
๒6

ศุกร์
6
13
20
๒7

เสาร์
7
๑4
21
๒8

เมษายน ๒๕61
อาทิตย์
1
8
๑5
22
๒9

จันทร์
2
9
๑6
23
30

อังคาร
3
10
๑7
๒4

พุธ
4
11
๑8
๒5

๑๗

7.๓ กรณี พ้นจากต าแหน่ง ให้ แสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้สิ นที่มีอยู่จริง
ในวันที่พ้นจากตาแหน่ง โดยให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
ตัวอย่า ง พ้นจากตาแหน่งวัน ที่ 2 สิ งหาคม ๒๕60 ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60 โดยให้ยื่นบัญชีฯ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕60
อาทิตย์

จันทร์

6
๑3
๒0
๒7

7
๑4
๒1
28

อังคาร
1
8
๑5
๒2
29

สิงหาคม ๒๕60
พุธ
พฤหัสบดี
2
3
9
10
๑6
๑7
๒3
๒4
30
31

ศุกร์
4
๑1
18
๒5

เสาร์
5
๑2
19
๒6

7.4 กรณี พ้ น จากต าแหน่ ง กรณี เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ให้ แ สดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตาแหน่ง โดยให้ยื่นภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ตัวอย่าง เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
ตุลาคม ๒๕61
อาทิตย์
7
๑4
21
๒8

จันทร์
1
8
๑5
๒2
29

อังคาร
2
9
๑6
๒3
30

พุธ
3
10
๑7
๒4
31

๑๘

พฤหัสบดี
4
11
๑8
๒5

ศุกร์
5
12
19
๒6

เสาร์
6
๑3
20
๒7

7.5 กรณีพ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี โดยให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
ตั วอย่า ง พ้น จากตาแหน่ ง วัน ที่ 2 สิ งหาคม ๒๕60 พ้น จากต าแหน่ ง
ครบหนึ่ ง ปี วั น ที่ 1 สิ ง หาคม ๒๕61 ต้ อ งแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕61 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม
๒๕61 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕61
สิงหาคม ๒๕61
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

5
๑2
19
๒6

6
๑3
๒0
27

7
๑4
๒1
28

พุธ
1
8
๑5
๒2
29

พฤหัสบดี
2
9
๑6
๒3
30

ศุกร์
3
10
17
๒4
31

เสาร์
4
11
18
๒5

7.6 กรณีผู้มีหน้าทีย่ ื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาย
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดารงตาแหน่งตาย และให้ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแทนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ตาย
ตัวอย่าง ผู้ดารงตาแหน่งตายวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕8 ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕8 โดยให้ยื่นบัญชีฯ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕8

๑๙

กันยายน ๒๕๕8
อาทิตย์

จันทร์

6
๑3
20
๒7

7
๑4
21
๒8

อังคาร
1
8
๑5
22
๒9

พุธ
2
9
๑6
๒3
30

พฤหัสบดี
3
10
๑7
๒4

ศุกร์
4
11
๑8
๒5

เสาร์
5
12
๑9
๒6

พฤหัสบดี
1
8
๑5
๒2
29

ศุกร์
2
9
16
๒3
30

เสาร์
3
10
17
๒4
31

ศุกร์
6
13
20
27

เสาร์
7
14
21
28

ตุลาคม ๒๕๕8
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

4
11
18
๒5

5
๑2
19
26

6
๑3
20
27

7
๑4
21
28

พฤศจิกายน ๒๕๕8
อาทิตย์
1
8
15
22
29

จันทร์
2
9
16
23
30

อังคาร
3
10
17
24

พุธ
4
11
18
25

๒๐

พฤหัสบดี
5
12
19
26

8. บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ดังนี้
8.๑ ให้ใช้แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด ตามประกาศเรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
8.๒ ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ จานวน
๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สาเนาคู่ฉบับ ๑ ชุด)
กรณีผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเห็นว่าการประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้สาธารณชนทราบอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือความปลอดภัยในทรัพย์สิน หรือจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร
ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ปกปิดข้อมูลรายการดังต่อไปนี้ในสาเนาคู่ฉบับบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
(๑) เลขประจาตัวประชาชน
(๒) เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน
(๓) เลขที่บัตรเครดิต
(๔) ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น
ทั้งนี้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาอนุมัติ
8.๓ ผู้ดารงตาแหน่งนอกเหนือจากข้อ 8.๒ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบ จานวน ๑ ชุด
8.๔ สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐, ภ.ง.ด.๙๑)
ในรอบปี ภ าษี ที่ ผ่ า นมาของผู้ ยื่ น คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เช่ น
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปี ๒๕๕8 ต้องแนบสาเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาของปีภ าษี ๒๕๕7 หากในรอบปีภาษี ๒๕๕7
มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แจ้งไว้ใน
หน้ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ ลาดับที่ ๑
๒๑

8.๕ สาเนาเอกสารที่พิสูจน์หรือแสดงถึงความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน
8.๖ สาเนาเอกสารแสดงสถานะการดารงตาแหน่ง (ถ้ามี)
8.๗ ในกรณีผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดารงตาแหน่ง
มากกว่ า ๑ ต าแหน่ ง ให้ แ ยกการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ทุกตาแหน่ง
8.๘ กรณี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ เ คยยื่ น แสดงไว้ แ ละไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หากประสงค์ จ ะใช้ ส าเนาเอกสารประกอบรายการเดี ย วกั บ ที่ เ คยยื่ น ไว้ แ ล้ ว
ให้ จ ดแจ้ ง ในบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ว่ า ขอใช้ เ อกสารประกอบ
รายการใด ที่ยื่นไว้ในตาแหน่งใด กรณีใด และเมื่อใด
8.๙ กรณีผู้ยื่นพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่เพื่อไปดารงตาแหน่งอื่นภายในสามสิบวัน
ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งที่ยื่นไว้
จะแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีฯ ที่ได้เคยยื่นไว้แทนการยื่นบัญชีฯ
กรณี เข้ ารั บต าแหน่ งใหม่ ก็ ได้ แต่ ถ้ าทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากบั ญชี ฯ
ที่ได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญชีฯ เฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสานักงาน ป.ป.ช.
หรือจะยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้
8.๑๐ กรณี ผู้ ยื่ น ได้ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น กรณี เ ข้ า รั บ
ตาแหน่งไว้แล้ว ต่อมาภายในสามสิบวันได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ต้องยื่น
บัญชีฯ ด้วย ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินมิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีฯ ที่ยื่นไว้
จะแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีฯ ที่ได้เคยยื่ นไว้แล้ว
แทนการยื่ น บั ญ ชี ฯ ในต าแหน่ ง ใหม่ ก็ ไ ด้ แต่ ถ้ า ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปจากที่ ไ ด้ ยื่ น บั ญ ชี ฯ ไว้ จะยื่ น แสดงเฉพาะรายการที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อสานักงาน ป.ป.ช. หรือจะยื่ นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง
เว็บไซต์ของสานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้

๒๒

9. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มี ๓ ช่องทาง คือ
9.๑ ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน ได้ที่
- สานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สานัก
ทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ) โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑ – ๕ ต่อ 309 และ 311
- สานักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้า ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4437
- สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดทุกจังหวัด
9.๒ ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ดังนี้
แสตมป์

กราบเรียน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓๖๑ ถนนนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

(ผู้ยื่นชื่อ...................ชื่อสกุล.........................ตาแหน่ง..........................กรณีที่ยื่น......................)

แสตมป์

กราบเรียน

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด..........
สถานที่ตั้ง.............................................
จังหวัด...................................................
(ผู้ยื่นชื่อ...................ชื่อสกุล.........................ตาแหน่ง..........................กรณีที่ยนื่ ......................)

๒๓

สถานที่ตั้งสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
1. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดกระบี่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓
หมู่ ๗ ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร. ๐๗๕ ๖๒๒๓๐๗
2. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 11/6 , 11/11-12 หมู่ 2 ตาบลท่าล้อ
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 034 604007 , 034 604139 ,
034 604140
3. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชั้น ๒
เลขที่ ๑ ถนนกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐๔๓ ๘๑๖๓๙๘-๙
4. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดกาแพงเพชร เลขที่ 50 – 52 ถนนราชดาเนิน 2
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทร. ๐๕๕ ๗41663-4
5. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๑๗๗/๑๐๒ อาคารโครงการขอนแก่น
บิซเน็ซเซ็นเตอร์ ชั้น ๑ หมู่ที่ ๑๗ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓ ๔๖๘๗๓๖-๗
6. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดจันทบุรี อาคารจันท์ธานี ชั้น ๑
เลขที่ ๑๙/๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทร. ๐๓๙ ๓๐๒๕๗๕-๗
7. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา 66, 67 ถนนศุขประยูร ตาบลคลองนา
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘ ๐๘๖๐๒๓-๕
8. สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 29 ถนนบางแสนสาย 2
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐130 โทร. ๐๓๘ 384280
9. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดชัยนาท เลขที่ ๓๓๓/๒ ถนนพหลโยธิน
ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร. ๐๕๖ ๔๑๑๙๔๕-๖
10. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ ถนนพญาแล
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทร. ๐๔๔ ๑๒๔๖๙๖-๘
11. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์
ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทร. ๐๗๗ ๖๕๘๒๔๖-๘
12. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑
ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทร. ๐๕๓ ๑๗๗๓๑๐-๑

๒๔

13. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเชียงใหม่ อาคารห้องสมุดศูนย์บ้านพักข้าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (ติดสนามกีฬา ๗๐๐ ปี) ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร. ๐๕๓ ๘๙๖๒๐๑-๓
14. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ชั้น ๑ ถนนพัทลุง
ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ โทร. ๐๗๕ ๒๑๒๑๐2-๓
15. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดตราด อาคารพาณิชย์ เลขที่ 45/68-69
ถนนเทศบาล 5 ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐๓๙ ๕๑๒๓๙๕-๖
16. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดตาก เลขที่ 369/3-4 ถนนพหลโยธิน (ตรงข้าม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) หมูที่ 9 ตาบลน้ารึม อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐๕๕ ๕๑๒๑๐๕ , 055 512107
17. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครนายก อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๔๒ หมู่ ๑๓
ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐๓๗ ๓๑๑๔๖๑, ๐๓๗ ๓๑๑๕๗๗
18. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๕๕๔/๖-๗ หมู่ที่ ๕ ถนนราชมรรคา
ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร. ๐๓๔ ๒๗๒๖๕๒-4
๑9. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๕๑๒๒๗๙, 042 513374
20. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 949/22-23 ถนนสรนารายณ์
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐๔๔ 372488-9
๒1. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช 129/576,129/580
อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทอง ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ตาบลปากนคร
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ ๔๓๒๒๐๕-๖
๒2. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ ๙๖๕/๓๒ หมู่ ๙ ถนนโกสีย์ใต้
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐๕๖ ๘๘๑๔๙2-4
23. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๓๖๑ สานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้า)
อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถนนนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๐๑, ๕๘๐๒

๒๕

24. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนราธิวาส อาคารเลขที่ ๑/๗ - ๘ ถนนประชาภิรมย์
ตาบลบางนาค อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทร. ๐๗๓ ๕๑๑๕๔๔
25. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดน่าน เลขที่ ๓๑๘ – ๓๒๐ ถนนสุมนเทวราช ตาบลในเวียง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ โทร. ๐๕๔ ๗๗๒๐๙๑-๓
26. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบึงกาฬ อาคารพาณิชย์เลขที่ ๒๕๐/๒-๓ ถนนประกอบบูรณะ
ตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๔๙๑๑๑๐
27. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบุรรี ัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒
เลขที่ 1159 เขากระโดง ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐๔๔ ๖๖๖๕๗๑–๒
28. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปทุมธานี อาคารเลขที่ ๔๐/๓๔, ๓๖ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๑ 4995-7
29. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อาคารพาณิชย์ 1/7-8
ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทร. 032 603622
30. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี อาคารพาณิชย์เลขที่ ๖๒/๑๐-๑๑
ถนนปราจีนตคาม ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. ๐๓๗ ๒๑๔๑๕๑-๒
31. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปัตตานี 36/15-16 ถนนหนองจิก-ปัตตานี หมู่ 4
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐๗๓ ๓๓๗๕๒๖–๗
32. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๑๖๕/๕ – ๖
ถนนสายเอเชีย ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทร. ๐๓๕ ๓29030-1
33. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพะเยา อาคารพาณิชย์ เลขที่ 637 หมู่ที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทร. ๐๕๔ ๔๘๐๗๖๑-๓
34. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพังงา อาคารสานักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น ๒ ถนนเทศบาลบารุง ตาบลถ้าน้าผุด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
โทร. ๐๗๖ ๔๖๐๖๕๐
35. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๒๓3/8-10 หมู่ ๒ ถนนไชยบุรี
ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๗๔ 613726-7

๒๖

36. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพิจติ ร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น ๓
ถนนพิจิตร – ตะพานหิน ตาบลท่าหลวง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
โทร. ๐๕๖ ๖๑๓๔๐๗–๙
37. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพิษณุโลก อาคารศาลาประชาคม
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐๕๕ ๒๔๗๙๓๐-๒
38. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเพชรบุรี อาคารห้องสมุดประชาชน สานักงานเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ชั้น ๓ ถนนคีรีรัฐยา ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทร. ๐๓๒ ๔๐๑๑๑๐
39. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 69/11 หมู่ 2 ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร. ๐๕๖ 725514-6
40. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดแพร่ เลขที่ 308/29-30 ถนนน้าทอง ตาบลนาจักร
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทร. ๐๕๔ 531343-9
41. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร ๐๗๖ 680054-5
๔2. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐๔๓ ๗๗๗๔๑๒
43. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5
ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๖๒๐๙๐๕
44. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน อาคารแม่ฮ่องสอนพลาซ่า เลขที่ 9/8 ซอย 5
ถนนขุมลุมประพาส ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐๕๓ ๖๑๑785-7
๔5. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร เลขที่ ๒๑๑-๒๑๒ หมู่ ๓ ถนนอรุณประเสริฐ
ตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทร. ๐๔๕ ๗๑๒๘๐๑-๒
46. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยะลา เลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ โทร. ๐๗๓ ๒๐๓๙๑๖

๒๗

47. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง ๕ ชั้น ) ชั้น ๔
ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๔๓ ๕๑๓๑๓๘-๙
48. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดระนอง อาคารพาณิชย์ เลขที่ 12/67 หมูที่ 1
ถนนเพชรเกษม ตาบลบางริ้ว อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. ๐๗๗ ๘๒๕๓๘๘
49. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดระยอง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า)
ชั้น ๑ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทร. ๐๓๘ ๖๒๓๒๐๘
50. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดราชบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒
ชั้น ๒ ตาบลเจดีย์หัก อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐๓๒ ๗๓๕๖๗๙
5๑. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดลพบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี
บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทร. ๐๓๖ 770263-4
52. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดลาปาง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดลาปาง
(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ถนนบุญวาทย์ ตาบลหัวเวียง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
๕๒๐๐๐ โทร. ๐๕๔ 221347-8
๕3. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดลาพูน อาคารสานักงานเทศบาลตาบลริมปิง (หลังเดิม)
เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๗ ตาบลริมปิง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐๕๓ ๐๐๐๐๓1
๕๔. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดเลย เลขที่ 111 หมู่ 12 ถนนเลย – เชียงคาน
ตาบลนาโป่ง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐๔๒ 844552-4
5๕. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร อบจ.ศรีสะเกษ ชั้น 2
ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐๔๕ ๖๑๗๗๘๕
๕6. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร 1848/11 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๗๑๖๖๙๗-๘
57. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสงขลา เลขที่ ๔๓๙/๓๘-๓๙ อาคารหน่วยฝึกอบรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสงขลา-เกาะยอ ตาบลพะวง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ โทร. ๐๗๔ ๓๓๐๑๒๑-๒

๒๘

58. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสตูล 777 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกาธร
ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ โทร. ๐๗๔ ๗๑๑๘๐๑
59. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้าท่วม
จังหวัดสมุทรปราการ ซอยวัดด่านสาโรง ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร. ๐๒ 3800648-9
60. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 204 หมู่ 3 อาคารสรรพากรพื้นที่
สมุทรสงคราม ชั้น 2 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. ๐๓๔ ๗๑๒๐๒6–7
๖1. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 88/22-24 หมู่ 1 ถนนเอกชัย
ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทร. ๐๓๔ 496340-1
62. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสระแก้ว 354/103 ถนนสุวรรณศร ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร. ๐๓๗ 421954-6
63. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสระบุรี เลขที่ 1/14 ถนนเทศบาล 5
ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
โทร. ๐๓๖ ๒๒๐๑๖๕
64. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสิงห์บุรี อาคารทดสอบวัสดุ (ชั้นบน) สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทร. ๐๓๖ ๕๐๗๐๔๕ , ๐๓๖ ๕๐๗๐๔๙
65. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสุโขทัย อาคารพาณิชย์เลขที่ 18/5 (สี่แยกกระชงค์)
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหลุม อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ โทร. ๐๕๕ ๖๑๑๑๕๔
66. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ว่าการอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ถนนพันวษา
ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร. ๐๓๕ ๕๑๑๑๗๘-๙
67. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๔๘/๕๘ หมู่ที่ ๕ ถนนกาญจนวิถี
ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐๗๗ ๒๘๒๑๗๑-๒
68. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสุรนิ ทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (อาคารด้านหลัง)
ถนนหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐๔๔ ๕๑๔๘๙๐–๑
69. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดหนองคาย อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๑
ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๔๑๑๕๖๐

๒๙

70. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู อาคารหอประชุมกาชาดจังหวัด (ตึกอนาลโย)
ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู ๓๙๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๓๑๖๗๗๒-๓
71. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง อาคารพาณิชย์ เลขที่ 55/10-11 หมู่ 1
ตาบลป่างิ้ว อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทร. ๐๓๕ ๖๑๓๘๒2-๓
72. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอานาจเจริญ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์
ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น ๒ ตาบลบุ่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทร. ๐๔๕ ๕๒๓๒๕๓
73. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอุดรธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลัง ๗ ชัน้ )
ชั้น ๓ ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๒๔๖๑๗๓-๔
74. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๔๙/๕-๖ ถนนเจริญธรรม
ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. ๐๕๕ ๔๑๑๐๗๐-๑
75. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอุทัยธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) ชั้น ๒
ถนนศรีอุทัย อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทร. ๐๕๖ ๕๗๑๕๒๘-30
76. สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอุบลราชธานี อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร. ๐๔๕ ๒๔๒๗๔๗-8

9.๓. ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีตามข้อ 8.๙ และ 8.๑๐) ศึกษา
วิธีการได้จากเว็บไซต์ของสานักงาน ป.ป.ช.

๓๐

10. ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.๑ การยื่ น บั ญชี แสดงรายการทรั พ ย์สิ นและหนี้ สิ น ถือ ว่า เป็ น หน้า ที่
เฉพาะตัว ของผู้มีห น้าที่ หากจงใจไม่ยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิ น
และเอกสารประกอบภายในเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดง
รายการทรัพย์สิ น และหนี้สิ น และเอกสารประกอบด้ว ยข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต้องพ้นจากตาแหน่ง และห้ามดารงตาแหน่ง
เป็นเวลา ๕ ปี และได้รับโทษทางอาญาอีกด้วย (จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ)
10.๒ ใช้ แ บบบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามแบบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดเท่านั้น
10.๓ ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในแต่ละกรณี
10.๔ ต้ อ งแสดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้สิ น ของตน คู่ส มรส และบุ ต ร
ที่ยั งไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะ ที่มีอยู่ จ ริ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทรัพย์สิ น
ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมด้วย
10.๕ ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น รายการใดที่ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น
ให้แสดงเฉพาะส่วนของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10.๖ เอกสารที่มีข้อความทั้งด้านหน้ าและด้านหลั ง ต้องส าเนาเอกสาร
ทุกหน้า
10.๗ ใบเสร็ จ รั บ เงิน ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา หรื อหนัง สื อรั บรองการ
หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ าย ไม่ สามารถใช้ เป็ นเอกสารหลั กฐานแทนแบบ ภ.ง.ด.๙๐ หรื อ
ภ.ง.ด.๙๑ ได้

๓๑

10.๘ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต้องลงลายมือชื่อ
รั บ รองความถู ก ต้ อ งไว้ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และส าเนา
หลักฐานที่ยื่นทุกหน้า ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ในกรณีไม่มีข้อมูลทรัพย์สินหรือหนี้สินให้ผู้ยื่นขีดเส้นทแยงในช่อง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วย
10.๙ ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตรงกับ
วั น หยุ ด ราชการ ให้ ถื อ วั น หยุ ด ราชการนั้ น เป็ น วั น สุ ด ท้ า ย และไม่ ส ามารถ
ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้

๓๒

ส่วนที่ ๒
คาอธิบายการกรอก
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และตัวอย่างการจัดทาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

๓๓

ลับ
-๑-

เลขประจาตัวประชาชนผู้ยนื่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4

บัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนีส้ ิน

: ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาไทย) นายพัฒนา เมืองไทย 00
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถ้ามี)
ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pattana Muangthai
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) วัน เดือน ปี เกิด 11 พฤศจิกายน 2500
อายุ
58
ปี
สถานภาพ
โสด
หย่า
หม้าย
 สมรส
ตาแหน่งที่ยนื่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 ารับตาแหน่งดารงตาแหน่งทุก๓ปี พ้นจากตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งครบ๑ปี
ยืน่ บัญชีกรณี เข้
เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2558
ที่อยู่ :
49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ที่บา้ น 02 589 3000 โทรศัพท์มือถือ 081 999 3111 อีเมล์ Pattana_mua@gmail.com
ตาย
บิดา : ชื่อและชื่อสกุล นายบูรณา เมืองไทย
อายุ - ปี อาชีพ

ที่อยู่ มารดา : ชื่อและชื่อสกุล นางพัฒนี เมืองไทย
อายุ 85 ปี อาชีพ
 ตาย
ที่อยู่ 49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
คู่สมรส : ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาไทย) นางวันดี เมืองไทย
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถ้ามี) นางสาววันดี มัน่ คงมาก
ชื่อและชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Wandee Muangthai
ชื่อและชื่อสกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) Ms.Wandee Munkongmark
เลขประจาตัวประชาชน 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 วัน เดือน ปี เกิด 29 ม.ค. 2504
ที่อยู่ 49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อและชื่อสกุลบิดา นายคุณธรรม มัน่ คงมาก
ชื่อและชื่อสกุลมารดา นางใฝ่ ดี มัน่ คงมาก
ผู้ยนื่

ลงชื่อ

๓๔

Pattana Muangthai

ผูย้ นื่

ส่วนที่ ๒
คาอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
หน้า ๑ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้
๑. ชื่อและชื่อสกุล หมายถึง ชื่อและชื่อสกุลของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ของบิดา มารดา และคู่สมรส
๒. ชื่ อ และชื่ อ สกุ ล เดิ ม (ถ้ า มี ) หมายถึ ง ชื่ อ เดิ ม ชื่ อ สกุ ล เดิ ม กรณี เ ปลี่ ย นชื่ อ ชื่ อ สกุ ล
ชื่อสกุลเดิมก่อนมีการจดทะเบียนสมรสแล้วใช้นามสกุลของคู่สมรส ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และของคู่สมรส
๓. วัน เดือน ปีเกิด หมายถึง วัน เดือน ปีเกิดของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน และของคู่สมรส
๔. อายุ หมายถึ ง อายุ ปั จ จุ บั น ของผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ของบิดา มารดา และคู่สมรส
๕. สถานภาพ หมายถึง สถานะทางครอบครัวของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๖. ตาแหน่งที่ยื่น สังกัด หมายถึง ตาแหน่งที่ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และ
หนี้สิน และชื่อหน่วยงานของตาแหน่งทีม่ ีหน้าทีย่ ื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๗. ยื่นบัญชีกรณี หมายถึง ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้ากรณีที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน
๘. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หมายถึง ให้ระบุวันเดือนปีที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินตามกรณีที่ทาเครื่องหมาย √ เลือกไว้ในข้อ ๗. ดังนี้
กรณีเข้ารับตาแหน่ง หมายถึง วันที่เข้ารับตาแหน่งในตาแหน่งที่ยื่นบัญชี
กรณีดารงตาแหน่งทุก ๓ ปี หมายถึง วันที่ดารงตาแหน่งครบทุกสามปี
กรณีพ้นจากตาแหน่ง หมายถึง วันที่พ้นจากตาแหน่งในตาแหน่งที่ยื่นบัญชี
กรณีพ้นจากตาแหน่งครบ๑ปี หมายถึง วันที่พ้นจากตาแหน่งที่ยื่นบัญชีครบหนึ่งปี
๙. เลขประจ าตัวประชาชน หมายถึ ง เลขประจ าตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ของผู้ มี หน้ า ที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และของคู่สมรส
๑๐. ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน บิดา มารดา และของคู่สมรส

๓๕

ลับ
-๒ตาแหน่งปั จจุบนั ของผูย้ นื่ ในหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชนอื่น
ตาแหน่ ง
-

หน่ วยงาน / ที่ต้ัง
-

หมายเหตุ

ตาแหน่งปั จจุบนั ของคู่สมรสในหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชนอื่น
ตาแหน่ ง
สรรพากรภาค 3

หน่ วยงาน / ที่ต้ัง
สานักงานสรรพากรภาค 3
3 ถนนเจ้าฟ้ า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ 10200

หมายเหตุ

ประวัติการทางานของผูย้ นื่ ย้อนหลัง ๕ ปี
ปี พ.ศ.
2552-2553

ตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

2554-2555

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

2556-2557

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หน่ วยงาน / ที่ต้ัง
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

๓๖

Pattana Muangthai

ผูย้ นื่

หน้า ๒ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทางาน ดังนี้
๑. ต าแหน่ ง ปัจ จุ บั น ของผู้ ยื่น คู่ ส มรส ในหน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ว ยงาน
เอกชนอื่น หมายถึง ตาแหน่ งปั จจุ บัน ที่ผู้ยื่ น คู่ส มรส ดารงอยู่ทั้งของหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนนอกเหนือจากตาแหน่งที่ยื่นบัญชีฯ
๒. ประวัติการทางานของผู้ยื่นย้อนหลัง ๕ ปี หมายถึง ข้อมูลการทางานย้อนหลัง
๕ ปี ของผู้ ยื่ น เช่น เข้า รั บ ตาแหน่ ง ปี ๒๕๕8 ให้ กรอกข้ อมูล ย้ อนหลั ง ตั้งแต่ ปี
๒๕๕7 ลงไปถึงปี ๒๕๕3

๓๗

ลับ
-๓บุตร: บุตรในสมรส 2 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว ลาดับที่
๑

ชื่อ-สกุลและเลขประจาตัวประชาชน

คน บุตรบุญธรรม -

คน รวม

2 คน คือ

อายุ

ทีอ่ ยู่ และ สถานศึกษา / ทีท่ างาน

. น.ส. รักษณา เมืองไทย

25
. 17

๓

. นายรักษ์ เมืองไทย
1. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 8 0
.

49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

๔

.

.

๕

.

.

1 1 2 2 3 3 4 4 55 5 6 7
๒

พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดา หรื อมารดา มี
ลาดับที่
๑

.

2

คน คือ

ชื่อ-สกุล

อายุ

. นางจริ งใจ ปราบทุจริ ต

. 60

๒

. นายพิชิต เมืองไทย

. 56

๓

.

ทีอ่ ยู่และทีท่ างาน
100/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
19/1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

.
.

๔

..

.

๕

.

.

๖

.

.

ลงชื่อ

๓๘
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ผูย้ นื่

หน้า ๓ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบุตร และพี่น้องของผู้ยื่น
ให้กรอกข้อมูลบุตรของผู้ยื่น และพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือ
มารดา ของผู้ยื่น

๓๙

ลับ
-๔–
√ รายได้ตอ่ ปี (โดยประมาณ)


รายได้ระหว่างดารงตาแหน่ง
รายได้ ๑ ปี หลังพ้นจากตาแหน่ง
รายได้ประจา
(๑) เงินเดือน
(๒) เงินประจาตาแหน่ง
(๓)
รายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าบ้าน
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝาก
(๓)
รายได้จากการรับให้/จาหน่ายทรัพย์สิน
(๑) ขายที่ดิน
(๒)
(๓)
รายได้อื่น ๆ
(๑) ค่านายหน้า
(๒)
รวมรายได้
รายจ่าย
รายจ่ายประจา
(๑) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
(๒) ค่าผ่อนรถยนต์
(๓) ค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดา
รายจ่ายอื่น ๆ
(๑) เงินบริ จาค
(๒)
รวมรายจ่าย

ผูย้ นื่

คู่สมรส

บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ

744,000
240,000
-

700,000
240,000
-

-

50,000
600,000

40,000

-

-

1,000,000

-

30,000

-

-

1,664,000

1,980,000

-

ผูย้ นื่

คู่สมรส

บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ

720,000
120,000

650,000
517,000
-

60,000
-

50,000

-

-

890,000

1,167,000

60,000

ลงชื่อ
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๔๐

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผูย้ นื่

หน้า ๔ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่าย
กรณีเข้า รั บตาแหน่ ง ให้ก รอกข้อ มูล รายได้ ต่อ ปี (โดยประมาณ) ในปี ที่เ ข้า รั บ
ตาแหน่งของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นการประมาณรายได้ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม โดยรายได้ที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจา รายได้จาก
ทรัพย์สิน รายได้จากการรับให้/จาหน่ายทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอกข้อมูล รายจ่ายต่อปี
(โดยประมาณ) ในปีที่เข้ารับตาแหน่งของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
รายจ่ายที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจา รายจ่ายอื่น ๆ
กรณีพ้นจากตาแหน่ง ให้กรอกข้อมูล รายได้ระหว่างดารงตาแหน่ง (ตั้งแต่เข้ารับ
ตาแหน่ง ถึงพ้นจากตาแหน่ง ) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยรายได้
ที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจา รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการรับให้ /จาหน่าย
ทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอกข้อมูลรายจ่ายระหว่างดารงตาแหน่ง (ตั้งแต่เข้ารับตาแหน่ง
ถึงพ้นจากตาแหน่ง) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายจ่ายที่นามากรอก
ข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจา รายจ่ายอื่น ๆ
กรณีพ้นจากตาแหน่งครบ ๑ ปี ให้กรอกข้อมูล รายได้ ๑ ปี หลังพ้นจากตาแหน่ง
(ตั้งแต่พ้นจากตาแหน่ง ถึงพ้นจากตาแหน่งครบ ๑ ปี) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ โดยรายได้ที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้ประจา รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จาก
การรั บ ให้ / จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น รายได้ อื่ น และให้ ก รอกข้ อ มู ล รายจ่ า ย ๑ ปี หลั ง พ้ นจาก
ตาแหน่ง (ตั้งแต่พ้นจากตาแหน่ง ถึงพ้นจากตาแหน่งครบ ๑ ปี) ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายจ่ายที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจา รายจ่ายอื่น ๆ
กรณีดารงตาแหน่งทุก ๓ ปี ให้กรอกข้อมูล รายได้ระหว่างดารงตาแหน่ง (ตั้งแต่
เข้ า รั บ ต าแหน่ ง ถึ งด ารงต าแหน่ ง ๓ ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ๓ ปี ถึ ง ด ารงต าแหน่ ง ๖ ปี )
ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยรายได้ที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายได้
ประจา รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการรับให้/จาหน่ายทรัพย์สิน รายได้อื่น และให้กรอก
ข้อมูลรายจ่ายระหว่างดารงตาแหน่ง ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ตั้งแต่
เข้ า รั บ ต าแหน่ ง ถึ ง ด ารงต าแหน่ ง ๓ ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ๓ ปี ถึ ง ด ารงต าแหน่ ง ๖ ปี )
และรายจ่ายที่นามากรอกข้อมูล ได้แก่ รายจ่ายประจา รายจ่ายอื่น ๆ

๔๑

ลับ
-๕ข้าพเจ้าขอแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินของข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายการต่อไปนี้
ทรั พย์ สิน

ผู้ยื่น

คู่สมรส

๑. เงินสด (เฉพาะกรณี มีเงินสดเกินสองแสนบาท)
๒. เงินฝาก
๓. เงินลงทุน
๔. เงินให้กยู้ มื
๕. ที่ดิน
๖. โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง
๗. ยานพาหนะ
๘. สิ ทธิและสัมปทาน
๙. ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)
รวมทรั พย์ สิน
รวมทรั พย์ สินทั้งสิ้น

300,000
2,226,000.45
3,837,000
300,000
18,357,530
4,155,000
1,800,000
1,000,000
1,000,000
32,975,530.45

350,000
3,873,261.38
2,687,000
2,700,000
267,000
2,690,000
4,440,000
17,007,261.38
50,839,791.97

หนีส้ ิ น

ผู้ยื่น

คู่สมรส

๑. เงินเบิกเกินบัญชี
๒. เงินกูจ้ ากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
๓. หนี้สินที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
๔. หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
รวมหนีส้ ิ นทั้งสิ้น

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

บุตรทีย่ ังไม่ บรรลุ
นิติภาวะ
857,000.14
857,000.14

บุตรทีย่ ังไม่ บรรลุ
นิติภาวะ
-

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

ข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

31,970,107.58

บาท

มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

บาท
Pattana Muangthai

ลงชื่อ

๔๒

ผูย้ นื่

หน้า ๕
๑. เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดทุ ก สกุ ล รวมกั น ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ในกรณีที่แสดงเงินสด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เก็บเงินด้วย
๒. กรอกข้อมูลยอดรวมของทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งนามาจากรายละเอียด
รายการทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละประเภท ของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หน้า ๖ – ๑๐

๔๓

ลับ
-๖รายละเอียดรายการทรัพย์สินแต่ ละประเภท (ยกเว้นเงินสด)
๒ เงินฝาก

4
6

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถาบันการเงิน
ธนาคารกรุ งไทย สาขานนทบุรี
ธนาคารออมสิ น สาขาแคราย
สลากออมสิ น จานวน 500 หน่วย
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน บริ ษทั เงินทุน นครไทย จากัด
ธนาคารกรุ งเทพ สาขานนทบุรี
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาแคราย
ธนาคารกรุ งไทย สาขานนทบุรี
ธนาคารกรุ งไทย สาขานนทบุรี
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนงามวงศ์วาน

เลขที่บัญชี
020-1-12345-0
06108002156-6
2659832
11/1122
132-0-67823-1
132-2-72271-1
020-2-72271-1
020-2-66666-5
132-2-11100-1

จานวนเงิน
701,000.45
1,000,000
25,000
500,000
73,261.38
800,000
3,000,000
57,000.14
800,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1-4 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 5-7 ของคู่สมรส , ลาดับที่ 8-9 ของบุตรฯ

๓ เงินลงทุน
ลาดัชืบ่อที่
1
2
3
4
5

หลักทรั พย์ /พันธบัตร

หมายเลข จานวนหุ้น

พันธบัตรออมทรัพย์ ในปี งบประมาณ 2554 2088757
บมจ.บางจากปิ โตเลียม
504329 50,000
บริ ษทั รักการดี จากัด
23,370
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากรจากัด 00012 12,600
บมจ.การบินไทย
100,000

วัน เดือน ปี
ที่ได้ มา
8 พ.ย. 53
29 ม.ค. 51
1 เม.ย. 42
9 ม.ค. 50
18 ธ.ค. 52

มูลค่ ารวม
ตามตราสารณ ณ วันแสดงบัญชี
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
2,337,000
2,337,000
126,000
126,000
2,000,000
2,561,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1-3 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 4-5 ของคู่สมรส

ลงชื่อ

Pattana Muangthai

๔๔

ผูย้ นื่

เงินฝาก หมายถึง เงินฝากทุกประเภท รวมถึงสลากออมสิน บัตรเงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงินอื่น
- ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารของรัฐและเอกชน
- สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินอื่น นอกจากธนาคารพาณิชย์ เช่น บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
การแสดงเงินฝาก
๑. แสดงยอดเงิ น ฝากคงเหลื อ ณ วั น ที่ มี ห น้ า ที่ แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
หากยอดเงินฝากคงเหลือไม่มีในวันดังกล่าว ให้แสดงยอดเงินฝากคงเหลือ สุดท้ายก่อนวันที่มีหน้าที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๒. กรณีมีเงินฝากสกุลต่างประเทศให้แสดงโดยแยกแต่ละสกุล และคานวณเป็นเงินบาท
๓. กรณีมีชื่อในบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น หากชื่อบัญชีมีคาว่า “และ” “และ/หรือ ”
ให้แสดงยอดตามส่วน
๔. กรณีบัญชีเงินฝากเป็น “ชื่อ.........(ผู้ยื่นหรือคู่สมรส) เพื่อ.........”
ให้แสดงใน
รายการของผู้มีอานาจเบิกถอน
๕. กรณีบัญชีเงินฝากเป็น “ชื่อ.......(บุตร) โดย..........(ผู้ยื่นหรือคู่สมรส)” ให้แสดงใน
รายการของผู้มีอานาจเบิกถอน
๖. ให้ระบุลาดับของทรัพย์สิน เรียงลาดับจากผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนต่าง ๆ ได้แก่
- หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้าประกัน หมายถึง หลักทรัพย์ที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐออกให้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ
- หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนและได้รับ
อนุญาตให้ทาการซื้อ – ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้
หน่วยลงทุน สิทธิ ที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้/หน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่มิได้ทาการซื้อ – ขาย
ในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วน หรือกิจ การค้าอื่น ๆ ที่ดาเนินธุรกิ จ
เป็นส่วนตัว เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ร้านค้า กิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
การแสดงเงินลงทุน
แสดงยอดเงินลงทุน ณ วันแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแสดงมูลค่าตามตราสาร
และมูลค่าตามราคาตลาด

๔๕

ลับ
-๗๔ เงินให้ ก้ยู มื
ลาดับที่
1

ชื่อและชื่อสกุลผู้ก้ ยู ืม
บริ ษทั รักการดี จากัด

ทีอ่ ยู่/อาชีพ ผู้ก้ยู ืม
200 ถ.ประชาราษฎร์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

วัน เดือน ปี ที่ให้ ก้ยู ืม
25 มี.ค. 54

จานวนเงิน
300,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 ของผูย้ นื่

๕ ที่ดนิ
ลาดับที่
1
2
3

ประเภท
เอกสารสิ ทธิ์
โฉนดที่ดิน
น.ส.3
โฉนดที่ดิน

หมายเลข
00101
4445
001

วัน เดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา
แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 18 พ.ย. 2542
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
8 ก.ค. 2535
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
30 ก.ย. 2553
ทีต่ ้ ัง

ไร่
0
50
4

เนือ้ ที่
งาน
2
2
2

มูลค่าปัจจุบัน

ตรว.
35
60
09

(ประมาณ)
10,000,000
8,357,530
2,700,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1-2 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 3 ของคู่สมรส

ลงชื่อ

๔๖

Pattana Muangthai

ผูย้ นื่

เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคล หรือนิติบุคคล กู้ยืม
การแสดงเงินให้กู้ยืม
ให้แสดงยอดเงินให้กู้ยืม พร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
การแสดงที่ดิน
๑. แสดงมูลค่าที่ดิน โดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือ ประมาณตาม
ราคาตลาดที่มีการซื้อขายที่ดินบริเวณดังกล่าว หรือราคาขณะที่ได้มา
๒. ให้แสดงมูลค่าของที่ดินแยกเป็นรายแปลง
๓. กรณีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงมูลค่า
เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
๔. กรณีนาที่ดินไปจดทะเบียนจานองต้องแสดงที่ดินเหล่านั้นด้วย
๕. ให้นับจานวนแปลงที่ดินตามจานวนเอกสารสิทธิ

๔๗

ลับ
-๘๖. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ าง
ลาดับที่
1
2
3

เลขทีบ่ ้ าน สถานที่ต้งั
บ้านเลขที่ 49/17 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ห้องชุดเลขที่ 11/169 ชิมพะยาคอนโด ต.ตลาดขวัญ
อ.ปากเกร็ ด นนทบุรี
บ้านเลขที่ 11/222 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง

ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่
โฉนด 00101

วัน เดือน ปี
ที่ได้ มา
18 พ.ย. 2542

มูลค่ าปัจจุบัน
(ประมาณ)
3,555,000

โฉนด 2501

24 ก.ค. 2548

600,000

โฉนด 001

30 ก.ย. 2553

267,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1-2 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 3 ของคู่สมรส

๗. ยานพาหนะ
ลาดับที่
1
2

ประเภท
รถยนต์ ยีห่ ้อเบนซ์
C180 Kompressor
รถยนต์ ยีห่ ้อเลกซัส
CT200h

หมายเลขทะเบียน

จังหวัด

วัน เดือน ปี ทีไ่ ด้ มา

ฎถ 8182

กรุ งเทพมหานคร

14 กุมภาพันธ์ 2550

ตษ 5445

กรุ งเทพมหานคร

8 เมษายน 2554

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

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 2 ของคูส่ มรส

ลงชื่อ

๔๘

Pattana Muangthai

ผูย้ นื่

โรงเรื อ นและสิ่ง ปลูก สร้ า ง หมายถึง บ้ า นอาศั ย สิ่ ง ปลู ก สร้า งอื่น เช่น อาคาร
พาณิชย์ ห้องชุด โกดัง เป็นต้น
การแสดงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
๑. ให้ประเมินราคาตามความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน
๒. ให้ แสดงมูลค่าโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแยกแต่ละหลัง ไม่รวมมูลค่า
ที่ดิน
ยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เรือยนต์
เครื่องบินส่วนบุคคล เป็นต้น
การแสดงยานพาหนะ
๑. ให้แสดงมูลค่าตามความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน
๒. ยานพาหนะที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ นอกจากแสดงมูลค่ายานพาหนะ
แล้ว ต้องแสดงไว้ในรายการหนี้สินค่าเช่าซื้อที่ค้างชาระด้วย

๔๙

ลับ
-๙๘. สิทธิและสัมปทาน
ลาดับที่

ประเภท/จังหวัด

1

สัญญาเช่าอาคารการรถไฟ เลขที่ 2546

วัน เดือน ปี
ที่ได้ มา
25 ตุลาคม 2550

วัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุ ด
25 ตุลาคม 2559

มูลค่ า
1,000,000

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 ของผูย้ นื่

๙. ทรัพย์สินอืน่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
แหวนมรกต ล้อมเพชร
แหวนไพลิน ล้อมเพชร
สร้อยคอทองคา น้ าหนัก 10 บาท
นาฬิกา Rolex รุ่ น Oyster Perpetual Date just
สร้อยคอเพชร พร้อมตุม้ หูเพชร
สร้อยข้อมือเพชร
กาไรสะพานหยกเพชร
แหวนเพชร 3 กะรัต
นาฬิกา Patek Philippe Aquanaut Luce
ทองคาแท่ง (น้ าหนักรวม 30 บาท)

จานวนหน่ วย
1 วง
1 วง
1 เส้น
1 เรื อน
1 ชุด
1 เส้น
1 วง
1 วง
1 เรื อน
3 แท่ง

วัน เดือน ปี ทีไ่ ด้ มา
12 มิ.ย. 2539
5 ก.ย. 2542
31 ธ.ค. 2540
15 ส.ค. 2548
14 ก.พ. 2550
14 ก.พ. 2547
14 ก.พ. 2541
9 ก.ย. 2544
12 ม.ค. 2552
ปี 2550

มูลค่ า
410,000
150,000
120,000
320,000
1,000,000
190,000
1,460,000
500,000
630,000
660,000

ลงชื่อ

Pattana Muangthai

ผูย้ นื่

หมายเหตุ ลาดับที่ 1-4 ของผูย้ นื่ , ลาดับที่ 5-10 ของคู่สมรส

๕๐

สิ ท ธิ แ ละสั ม ปทาน หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางวรรณกรรม ศิ ล ปกรรม
ประดิษ ฐกรรม และการที่รั ฐ อนุ ญาตให้ เ อกชนจั ดท าประโยชน์เ กี่ยวกับ บริ การ
สาธารณะ หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงสิทธิที่รัฐหรือเอกชนรับรอง และสามารถ
คานวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิตามสัญญาสัมปทานต่าง ๆ ประทานบัตร
สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสถานที่ สิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็นต้น
การแสดงสิทธิและสัมปทาน
ให้แสดงมูลค่าที่ได้รับจากสิทธิและสัมปทาน หรือมูลค่าคงเหลือในปัจจุบัน
ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุในรายการที่ ๑ - ๘ โดยมีมูลค่าของ
ทรัพย์สิ นทุกชนิดรวมกันตั้ งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เช่น ทองคา อัญมณี งาช้าง
โบราณวัตถุ รถยนต์โบราณ อาวุธปืน
การแสดงทรัพย์สินอื่น
ให้ แสดงมูลค่าของทรัพย์สิ น แต่ละรายการ อาจเป็นมูล ค่าปัจจุบัน หรือ
มูลค่าขณะที่ได้มาของทรัพย์สินนั้น

๕๑

ลับ
- ๑๐ รายละเอียดรายการหนีส้ ินแต่ ละประเภท
๑ เงินเบิกเกินบัญชี
ลาดับที่
1
2

ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาแคราย
ธนาคารกรุ งเทพ สาขานนทบุรี

เลขที่บัญชี
116-3-67523-9
132-3-61111-0

ยอดหนีค้ งเหลือ
52,780.53
50,000

วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญา
25 มีนาคม 2548
15 สิ งหาคม 2549
1 ตุลาคม 2551

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

๒ เงินกู้จากธนาคาร / สถาบันการเงินอืน่
ลาดับที่
1
2
3

ธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น
บริ ษทั เงินทุนเกียรติไทย จากัด
ธนาคารกรุ งเทพ สาขานนทบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

๓ หนีส้ ินทีม่ ีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
ลาดับที่
1

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้ ก้ ู
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตลิส จากัด
(เช่าซื้อรถยนต์ Lexus CT200h)

ที่อยู่ผ้ใู ห้ ก้ ู
51/19 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญา ยอดหนีค้ งเหลือ
8 เมษายน 2554 2,024,583.75

๔ หนีส้ ินอืน่
ลาดับที่
1

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้ ก้ ู
นางจริ งใจ ปราบทุจริ ต

ที่อยู่ผ้ใู ห้ ก้ ู
100/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน
พญาไท กรุ งเทพฯ 10400

วัน เดือน ปี ที่ก้ ู
15 พ.ค. 2552

ยอดหนีค้ งเหลือ
500,000

คารับรอง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ ารายการทรัพย์ สินและหนีส้ ิ นที่แสดงไว้ ข้างต้ นนีถ้ ูกต้ องและตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
Pattana Muangthai
ลงชื่อ
ผูย้ นื่
(
นายพัฒนา เมืองไทย
)
ลงชื่อ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. /
(
) กรรมการ ป.ป.ช.

๕๒

เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี หมายถึ ง เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จ ากธนาคาร และให้ ห มายความรวมถึ ง
หนี้ค้างชาระบัตรเครดิตทุกประเภทด้วย
การแสดงเงินเบิกเกินบัญชี
๑. ให้แสดงยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง มิใช่วงเงินเบิกเกินบัญชีตามสัญญา
๒. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ยื่น คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หมายถึง เงินกู้ทุกประเภทจากธนาคารและสถาบัน
การเงินอื่น
การแสดงเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
๑. ให้แสดงยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) มิใช่วงเงินกู้ตามสัญญา
๒. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ยื่น คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หนี้ สินที่ มีห ลั กฐานเป็ นหนัง สื อ หมายถึง หนี้ สิ นหรือ เงิน กู้ ที่มี หลักฐานเป็ นหนั งสือ จากบุคคล
หรือนิติบุคคล ที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
กองทุนหมู่บ้าน
การแสดงหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
๑. ให้แสดงยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
๒. กรณีเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แสดงยอดหนี้คงเหลือในส่วนของผู้ยื่น คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
การแสดงหนี้สินอื่น
ให้แสดงยอดเงินกู้คงเหลือ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)

๕๓

ลับ
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ
ชื่อและชื่อสกุล นายพัฒนา เมืองไทย
ตาแหน่ ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ กรณี เข้ารับตาแหน่ง เมือ่ วันที่ 1 เม.ย. 2558
ลาดับที่

รายการ

๑
๒

สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี ภาษีที่ผา่ นมา (ภ.ง.ด.90,91)
เอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน
(1) เงินฝาก
(2) เงินลงทุน
(3) เงินให้กยู้ มื
(4) ที่ดิน
(5) โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง
(6) ยานพาหนะ
(7) สิ ทธิและสัมปทาน
(8) ทรัพย์สินอื่น
(9) เงินเบิกเกินบัญชี
(10) เงินกูจ้ ากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
(11) หนี้สินที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
(12) หนี้สินอื่น
เอกสารอื่นๆ
รวม

๓

จานวน(แผ่น)

Pattana Muangthai

ลงชื่อ
(

นายพัฒนา เมืองไทย

๕๔

6
10
9
12
6
4
3
2
8
4
15
3
3
6
91
ผูย้ นื่
)

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
๑. สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา (ภ.ง.ด.๙๐, ๙๑)
๒. เงินฝาก ได้แก่
- สาเนาสมุดเงินฝากที่ปรากฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หากยอดเงินฝากคงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่าว ให้สาเนาสมุดเงินฝาก
ที่ปรากฏรายการก่อนและหลังวันแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือกรณีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
หากยอดคงเหลือรายการสุดท้า ยมีไม่ถึ งวันที่ แสดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สิ น ให้ผู้ ยื่นรับ รองว่ า
“ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เคลื่อนไหวจนถึงวันที่แสดงรายการทรัพย์สิน ” ในเอกสารดังกล่าว
- สาเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคาร ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน หรือสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (STATEMENT) ของเดือนที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- สาเนาสลากออมสิน หรือสาเนาบัตรเงินฝาก
๓. เงินลงทุน ได้แก่
- สาเนาพันธบัตร สาเนาหลักทรัพย์ สาเนาใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นกู้/หน่วยลงทุน
- สาเนาหนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่
รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน
- สาเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สาเนาหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วน หรือหลักฐานการเป็นหุ้นส่วน
- กรณีเป็นกิจการค้าอื่นที่ดาเนินธุรกิจเป็นส่วนตัว ให้ระบุสถานที่ดาเนินกิ จการ พร้ อมทั้ง
ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินกิจการ
๔. เงินให้กู้ยืม ได้แก่
- สาเนาหนังสือหรือสัญญากู้เงิน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการให้กู้ยืม เช่น สาเนาหนังสือรับสภาพหนี้
ของลูกหนี้ สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติกรรม สาเนาหลักประกัน เป็นต้น สาหรับกรณีให้นิติบุคคลกู้ยืม
ให้แนบสาเนางบการเงินประจาปี และเอกสารประกอบงบการเงินที่ปรากฏรายการเงินกู้ของนิติบุคคล
นั้นประกอบด้วย
- หากไม่มีสาเนาหนังสือหรือสัญญากู้เงิน หรือหลักฐานอื่นให้ระบุชื่อและชื่อสกุล พร้อมที่อยู่
ที่ติดต่อได้สะดวกของลูกหนี้
๕. ที่ดิน
- ส าเนาโฉนดที่ ดิ น หรื อส าเนาเอกสารแสดงสิ ทธิ ครอบครองที่ ดิ น เช่ น ส.ค.๑, น.ส.๓,
น.ส.๓ ก , สปก.4-01 ทั้งนี้ เอกสารสิทธิที่ใช้แนบต้องสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สาเนาสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)

๕๕

๖. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
- ภาพถ่ายส าเนาทะเบี ยนบ้าน พร้อมระบุ ว่าปลู กสร้างบนที่ ดินแปลงใด และของบุคคลใด หรื อ
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- กรณีไม่มีสาเนาทะเบียนบ้าน ให้แนบภาพถ่ายสี พร้อมระบุว่าปลูกสร้างบนที่ดินแปลงใด และของ
บุคคลใด
๗. ยานพาหนะ
- สาเนาทะเบียน หรือคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ หรือเอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
๘. สิทธิและสัมปทาน
- สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ประทานบัตร
- สาเนาเอกสารแสดงสิทธิในการเป็นสมาชิกสโมสร หรือชมรม
- สาเนาเอกสารแสดงสิทธิ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น
๙. ทรัพย์สินอื่น
- สาเนาหลักฐานหรือภาพถ่ายสีพร้อมบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินแต่ละชิน้
๑๐. เงินเบิกเกินบัญชี
- สาเนาสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และ
- สาเนาหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ) ณ วันที่แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- ส าเนารายการเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชี (STATEMENT) ของเดื อ นที่ แ สดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน
- สาเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต
๑๑. เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
- สาเนาสัญญากู้เงิน และสาเนาหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย )
ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือสาเนาใบเสร็จชาระหนี้ที่ระบุยอดหนี้คงเหลือ
๑๒. หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
- สาเนาหนังสือหรือสัญญากู้เงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
- สาเนาสัญญาเช่าซื้อ
- สาเนาหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ
- สาเนาหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการเป็นหนี้
๑๓. หนี้สินอื่น
- ให้จัดทาเอกสารที่ระบุชื่อ และชื่อสกุ ล ที่อยู่ปัจ จุบันที่ ติดต่อได้สะดวกของเจ้าหนี้
พร้อมแสดงยอดเงินกู้คงเหลือ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

๕๖

ส่วนที่ 3
บทกาหนดโทษ

๕๗

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญนี้กาหนด หรื อจงใจยื่ น บั ญชีแสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้สิ นและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื อ งวิ นิ จ ฉัย ชี้ ขาดตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล้ ว ให้ ผู้ นั้ น พ้น จาก
ตาแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองวินิจฉัย
และห้ามมิให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทาไปในตาแหน่งดังกล่าว
รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อน
วั น ที่ ค วามปรากฏต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้ า ปี ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๔๑ บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายในเวลาที่พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญนี้กาหนด หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้

๕๘

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และให้
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่มีคาวินิจฉัยว่ามีการกระทาดังกล่าว และห้ามมิให้
ผู้ นั้ น ด ารงต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เป็ น เวลาห้ า ปีนั บ แต่ วั น ที่ พ้ นจากต าแหน่ ง
แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทาไปในตาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการ
ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบที่ มี ก ารยื่ น ไว้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ ถ้ า เป็ น ปร ะโยชน์
ในการดาเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทาความผิด หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชี
แสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น นั้ น ยิ น ยอมให้ มีก ารเปิด เผย ตามหลั กเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๑๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่
พระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญนี้ กาหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบด้ว ยข้อความอั นเป็นเท็จ หรือปกปิ ด
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท ราบ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ส่วนที่ 4
ประเด็นปัญหา
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ
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1. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กาหนดตาแหน่งให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40 (1) ย้ายไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ใหม่ ใน
ตาแหน่งเดิม ไม่ต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่ง (เดิม) และกรณีเข้ารับ
ตาแหน่ง (ใหม่) เนื่องจากเป็นชื่อตาแหน่งเดิม เช่น
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1.2 สรรพากรภาค 1 ย้ายไปดารงตาแหน่งสรรพากรภาค 2
1.3 ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 4 ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้บัญชาการ
ตารวจภูธรภาค 5
1.4 สรรพสามิตพื้นทีต่ ากย้ายไปดารงตาแหน่งสรรพสามิตพื้นที่แพร่
1.5 นายด่านศุลกากรเชียงของย้ายไปดารงตาแหน่งนายด่านศุลกากรสงขลา
1.6 เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กาหนดตาแหน่งให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 40 (1) ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่มีหน้าที่ยื่น
บัญชีฯ ตามมาตรา 40 (1) หรือตามมาตรา 39 จะต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจาก
ตาแหน่งเดิม และกรณีเข้ารับตาแหน่งใหม่ เนื่องจากเป็นคนละตาแหน่ง เช่น
2.1 ผู้ อ านวยการส านั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านัก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า
ลาดกระบัง จะต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานศุลกากร
ตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ และยื่ น บั ญ ชี ฯ กรณี เ ข้ า รั บ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
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2.2 สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ย้ายไปดารงตาแหน่งสรรพากรภาค 2
จะต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี และยื่นบัญชีฯ
กรณีเข้ารับตาแหน่งสรรพากรภาค 2
2.3 ผู้ บั ง คับ การตารวจภู ธ รจั งหวัด สุ โ ขทัย ย้ายไปดารงต าแหน่ ง
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 6 จะต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งผู้บังคับการ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และยื่ น บั ญ ชี ฯ กรณี เ ข้ า รั บ ต าแหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการ
ตารวจภูธรภาค 6
2.4 นายด่ า นศุ ล กากรเบตง ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานศุ ล กากรภาคที่ 4 จะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ฯ กรณี พ้ น จากต าแหน่ ง นายด่ า น
ศุลกากรเบตง และยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานศุลกากร
ภาคที่ 4
2.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดารงตาแหน่งอธิบดีกรม
การปกครอง จะต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้น จากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
และยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตาแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กาหนดตาแหน่งให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40 (1) ย้ายไปดารงตาแหน่งที่ไม่มีหน้าที่ยื่น
บัญชีฯ จะต้องยื่นบัญชี ฯ กรณี พ้นจากตาแหน่งเดิม แต่ไ ม่ต้องยื่น บัญชีกรณี
เข้ารับตาแหน่งใหม่ เนื่องจากตาแหน่งที่ย้ายไปไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ เช่น
3.1 สรรพสามิตพื้นที่ 1 ย้ายไปดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
กรณีนี้ต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ 1 แต่ไม่ต้องยื่นบัญชี
กรณีเข้ารับตาแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องจากปัจจุบันตาแหน่งรองอธิบดี
กรมสรรพสามิตยังไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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3.2 ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 ย้ายไปดารงตาแหน่ง
รองอธิบดีกรมศุลกากร กรณีนี้ต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้น จากตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานศุลกากรภาคที่ 3 แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตาแหน่งรองอธิบดีกรม
ศุลกากร เนื่องจากปัจจุบันตาแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากรยังไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3.3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการ กรณีนี้
ต้องยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีกรณี
เข้ารับตาแหน่งผู้ตรวจราชการ เนื่องจากปัจจุบันตาแหน่งผู้ตรวจราชการยังไม่มี
หน้าที่ยื่นบัญชีฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
4. คณะกรรมการ ปปง. ซึ่งมีอธิบดีเป็น กรรมการ ปปง. โดยตาแหน่ง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้แยกยื่นบัญชีฯ ทุกตาแหน่ง
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ แต่สามารถขอใช้เอกสารประกอบเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
5. ประธานกรรมการ ปปง. ตามกฎหมายคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
โดยตาแหน่ ง แต่ในทางปฏิบั ติได้มอบหมายให้ รองนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน
กรรมการ ปปง. แทน ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินคือใคร
กรณีการมอบหมายเป็ นการถาวรถือ ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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6. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีตาย
- ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ได้ยื่นบัญชีกรณี
เข้ารับตาแหน่ง ต่อมาถึงแก่ความตายระหว่างดารงตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการ
มรดกยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ได้ พ้ น จาก
ตาแหน่ง และได้ยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต่อมาถึงแก่ความตายขณะที่
พ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่
ยื่นบัญชีฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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