
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง   

รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง  
รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา  ๑๙  (๖)  มาตรา  ๓๕  วรรคส่ี  และมาตรา  ๔๐  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานไต่สวน  หรือ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือสํานวนไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

“การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน”  หมายความว่า  การตรวจสอบความถูกต้องและความมี 
อยู่จริง  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน  ด้วยวิธีดําเนินการตรวจสอบปกติ  ตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันข้อมูล  หรือตรวจสอบเชิงลึก  แล้วแต่กรณี 

“การตรวจสอบปกติ”  หมายความว่า  การตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
ได้แสดงไว้ 
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“การตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล”  หมายความว่า  การตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินได้แสดงไว้  โดยขอทราบข้อเท็จจริง  หรือขอเอกสารหลักฐานไปยังหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชน  หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ให้ถ้อยคํา   

“การตรวจสอบเชิงลึก”  หมายความว่า  การตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินได้แสดงไว้ในกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน  หรือปรากฏพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเทจ็จริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  หรือมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการได้มา
ซ่ึงทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  
หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน  หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน  อันมีลักษณะเป็น 
การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ หรือร่ํารวยผิดปกติ   

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้
ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อหรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใด
แทนการลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้ สินโดยเร็ว  ตามประกาศ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดแทนการลงลายมือชื่อ
ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายกํากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน   

ข้อ ๖ ในกรณีที่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ  ๕   
เป็นของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการเปิดเผยบัญชีให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด 
ต้องยื่นบัญชีดังกล่าว 
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การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่ง   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอประธานกรรมการ  พิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศเปิดเผย  และรายงาน
การดําเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกจาก
บุคคลตามวรรคหนึ่ง  จะเปิดเผยได้ก็ต่อเม่ือการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษา
คดีหรือการวินิจฉยัชี้ขาด  และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามวรรคสาม   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา  ทั้งนี้  ตามประกาศ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๗ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานไต่สวน  หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
ดําเนินการแทน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัยก็ได้ 

ในกรณีที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  แต่ถ้าเป็นกรณีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ  เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน  ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ  
ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ 
และระดับของตําแหน่ง  ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามสมควร   

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเหตุที่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  ตาย  หรือพ้นจากตําแหน่งครบหนึ่งปี  ให้ทําการตรวจสอบความเปล่ียนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น  โดยให้นําบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่ง  
ตาย  หรือพ้นจากตําแหน่งครบหนึ่งปี  แล้วแต่กรณี  เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินที่ได้ยื่นไว้เม่ือครั้งเข้ารับตําแหน่ง 

ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๓๙  
และมาตรา  ๔๐  (๑)  ที่ยื่นกรณีดํารงตําแหน่งครบทุกสามปี  พ้นจากตําแหน่ง  ตาย  หรือพ้นจาก
ตําแหน่งครบหนึ่งปี  ให้นําบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่บุคคลดังกล่าวยื่นในกรณีดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี  เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้เม่ือเข้ารับตําแหน่ง   
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ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งหรือตาย  และปรากฏว่า 
ผู้นั้นหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้น  จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทําการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองหรือของกองมรดกได้โดยไม่ต้องอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่จะต้องยื่น  
โดยทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่พ้นจากตําแหน่งหรือตาย  กับบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้เม่ือครั้งเข้ารับตําแหน่ง   

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 
 

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  อาจดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ตรวจสอบปกติ 
(๒) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล 
(๓) ตรวจสอบเชิงลึก 
ข้อ ๑๑ การตรวจสอบปกติ  ให้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

เม่ือมีการรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยก็ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานและความเห็นเก่ียวกับผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์ สินและหนี้ สินตามวรรคหนึ่ง เสนอเลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการหรือ ผู้ช่วยเลขาธิการ 
หรือผู้อํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย  ว่ามีเหตุอันสมควรหรือมีกรณีจําเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ข้อมูลหรือตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่  กรณีไม่มีเหตุอันสมควรหรือความจําเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ข้อมูลหรือตรวจสอบเชิงลึกตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ก็ให้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘  ต่อไป 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ต้องดําเนินการตรวจสอบ 
เพื่อยืนยันข้อมูล  ให้ทําความเห็นเสนอเลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  
ที่เลขาธิการมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําความเห็นเสนอ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานไต่สวน  หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  เป็นผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

ข้อ ๑๔ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้พนักงานไต่สวนหรือคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินมีอํานาจตามมาตรา  ๒๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)   

การใช้อํานาจตามวรรคหนึ่ง  หากจําเป็นต้องทําหนังสือหรือคําส่ัง  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  
เป็นผู้ลงนามในหนังสือหรือคําส่ังดังกล่าว 
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(๑) กรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  ให้ประธาน
อนุกรรมการเป็นผู้ลงนาม 

(๒) กรณีที่พนักงานไต่สวนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  ให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้ลงนาม 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินเก่ียวกับ

รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลอ่ืนที่มีหลักฐานเพียงพอว่า
เก่ียวข้องกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังกล่าว  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินจัดทําคําขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามระเบียบคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของหนว่ยงานหรือสถาบันการเงิน 

ข้อ ๑๖ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างใด  จากผู้ใด  และเม่ือใด   

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้จะใช้สําเนา 
ที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาที่ถูกต้องก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย  หรือน่าเชื่อว่าถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอ่ืน 
จะนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  ให้บุคคลนั้นมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา  
หรือไม่มาให้ถ้อยคํา  หรือเรียกบุคคลดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร  ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
จะไม่สอบปากคําบุคคลดังกล่าวก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สินด้วย 

ข้อ ๑๘ การสอบปากคําบุคคล  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่นั้นด้วย  เว้นแต่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   

ข้อ ๑๙ ก่อนเริ่มสอบปากคําบุคคล  ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สินมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และการให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย   

ข้อ ๒๐ การสอบปากคําบุคคล  ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด  กรณีที่มีการแก้ไข  ตกเติม  ข้อความในบันทึกถ้อยคํา  ให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินลงลายมือชื่อกํากับในข้อความที่มีการแก้ไข  ตกเติม  เม่ือได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว  
ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน  และให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ซ่ึงร่วมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยคํานั้นด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้าให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้
ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า   



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึก
ถ้อยคํานั้น 

ในกรณีที่ ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้นําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเห็นว่าการรวบรวมพยานหลักฐานใดจะทําให้
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินล่าช้าโดยไม่จําเป็น  หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ   
ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินจะงดเสียก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินด้วย   

ข้อ ๒๒ การเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้ สิน 
ในเคหสถาน  สถานที่ทําการ  หรือสถานที่อ่ืนใด  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) แสดงตนพร้อมหนังสือขอเข้าตรวจสอบ 
(๒) การตรวจสอบต้องกระทําในเวลากลางวันต่อหน้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้แทน 

ที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้แทนเป็นผู้นําทําการตรวจสอบและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

(๓) ถ้าการตรวจสอบกระทําไม่แล้วเสร็จในเวลากลางวัน  หรือมีเหตุ อ่ืนใดที่ ไม่อาจทํา 
การตรวจสอบในเวลากลางวัน  จะทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนก็ได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นํา 
ทําการตรวจสอบก่อน  ในกรณีนี้  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินบันทึกความยินยอมของผู้นําทํา 
การตรวจสอบไว้ในบันทึกการตรวจสอบด้วย 

ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
ที่ตรวจสอบได้นั้นแล้วอ่านให้ผู้นําทําการตรวจสอบฟัง  พร้อมทั้งให้ผู้นําทําการตรวจสอบลงลายมือชื่อ 
ในบันทึกการตรวจสอบด้วย  ถ้าผู้นําทําการตรวจสอบดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินบันทึกไว้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีจําเป็นต้องตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่อยู่ในต่างประเทศ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ
ในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง  หรือมอบหมายให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลของประเทศไทย  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและความมีอยู่จริง
ของทรพัย์สินและหนี้สินแทนก็ได้   

ข้อ ๒๔ ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  หากมีกรณีจําเป็นต้องเรียกข้อมูล
เก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจากสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน  
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาโดยเร็ว   
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ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  หากมีกรณีจําเป็นต้องใช้อํานาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาโดยเร็ว   

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  
หากมีพฤติการณ์ปรากฏ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดย 
ไม่ชอบ  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน   
หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน  อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทําความเห็นเสนอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและหนี้สิน  เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตรวจสอบเห็นว่าทรัพย์สินรายการใด 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  และมี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว  ให้เสนอคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  พิจารณาออกคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว  และแจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทราบ
โดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยื่นคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง   
ไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกัน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนําเสนอ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาโดยเร็ว 

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
แจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทราบและจัดให้มีการพิสูจน์เก่ียวกับทรัพย์สินโดยเร็ว  ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เก่ียวข้องกับ 
การที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินนั้นไว้ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังกล่าว 
ไม่มีพฤติการณ์ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  หรือจนกว่าจะมี 
คําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคําร้องในคดีนั้น  แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น   

ข้อ ๒๘ เม่ือได้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่งแล้ว  ปรากฏ 
ผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นถูกต้องและมีอยู่จริง   
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเก็บเป็นข้อมูลไว้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป 

กรณีที่ได้ดําเนินการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองแล้ว  ไม่ปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ข้อ ๒๙ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้พิจารณาผลการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  ให้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
รายงานดังกล่าวให้รายงานว่ามีความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่  ถ้าเป็น
กรณีปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  หรือเป็นรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สิน
และหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  
จะแสดงรายการที่มีการเปล่ียนแปลงด้วยก็ได้ 

ภายหลังได้ประกาศรายงานผลการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
และหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  
หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน  หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน  อันมีลักษณะเป็น 
การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่สาระสําคัญที่จะเปล่ียนแปลงผลการตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สิน 

ข้อ ๓๐ ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินปรากฏพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  หรือยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองชี้แจงข้อเท็จจริงโดยให้ระยะเวลาในการชี้แจงหรือการได้มาของทรัพย์สิน  แล้วแต่กรณี   
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  หากผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเห็นว่าเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรมจะขยายระยะเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ให้ขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเห็นว่าพยานหลักฐานใดที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
อ้างถึงไม่เก่ียวกับประเด็นการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือเป็นการประวิงเวลาให้ชักช้า  ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินจะไม่ไต่สวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับพยานหลักฐานนั้นก็ได้ 

ในการพิจารณาขยายระยะเวลาการชี้แจงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือพนักงานไต่สวนให้เป็นผู้รับผิดชอบ  ให้นําเสนอ

เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  พิจารณา 
(๒) กรณีแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์ สินและหนี้ สินให้เป็นผู้รับผิดชอบ   

ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  เป็นผู้พิจารณา 
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ข้อ ๓๑ รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินกรณีตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลและ 
การตรวจสอบเชิงลึก  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ชื่อสกุล  ตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) วันเดือนปีที่เข้ารับตําแหน่ง  พ้นจากตําแหน่ง  หรือพ้นจากตําแหน่งครบหนึ่งปี  แล้วแต่กรณี 
(๓) วันเดือนปีที่ยื่นบัญชี 
(๔) ชื่อคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๕) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   
(๖) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๗) สรุปความเห็นเก่ียวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
สําหรับรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติที่จะร้องขอ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  รวมทั้งสถานที่ตั้ง  ชื่อ  และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย   

ในกรณีที่ไม่สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติได้ทั้งหมด
หรือบางส่วน  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีทรัพย์สินอ่ืน  ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ตั้ง  ชื่อ  
และที่อยู่ของผู้ครอบครอง  หรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว  เพื่อร้องขอให้ตกเป็น 
ของแผ่นดินแทนด้วย 

ข้อ ๓๒ กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนด  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินจัดทําคําร้อง  รายงาน  
เอกสาร  และความเห็น  เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ลงนาม  เพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ   

ข้อ ๓๓ กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินจัดทํารายงาน  เอกสาร  และความเห็น  เสนอคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ลงนามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ  แล้วจัดส่งรายงาน  เอกสาร  
และความเห็นดังกล่าวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  เพื่อให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน  เอกสาร  และความเห็นที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  และได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน 
ให้สมบูรณ์แล้ว  หากคณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเก่ียวกับการดําเนินคดีได้  และเป็นกรณี 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ใช้อํานาจยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  แล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้พนักงานคดีเป็นผู้ดําเนินคดีแทน  ตามระเบียบคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดําเนินคดีในชั้นศาล  หรือจะแต่งตั ้ง
ทนายความเพื่อดําเนินคดีแทน  ตามระเบียบคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าด้วยการแต่งตั้งทนายความ 
และการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความก็ได้   

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  (๑) 

 
 

ข้อ ๓๕ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้นําข้อ  ๑๐  ถึงข้อ  ๒๘  
และข้อ  ๓๐  ถึงข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๓๖ ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินปรากฏว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ํารวยผิดปกติ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  พิจารณาแต่งตัง้พนักงานไต่สวน  หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน  เพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป  
ทั้งนี้  ตามระเบียบคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง   

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๔๐  (๒) 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน่งต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูง 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๔๐  (๒)  มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตําแหน่ง   
ทุกห้าปีที่อยู่ในตําแหน่ง  และพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ  และให้
รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน  ป.ป.ช.   

ข้อ ๓๘ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ยื่นภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตําแหน่ง  ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการดํารงตําแหน่งครบทุกห้าปี  ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดํารงตําแหน่ง

ครบทุกห้าปี 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก 
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ข้อ ๓๙ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามส่วนที่  ๒  นี้   
ให้ดําเนินการตรวจสอบเม่ือมีการกล่าวหาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวกระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ใน 
การยุติธรรม  หรือพฤติการณ์ปรากฏ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวร่ํารวยผิดปกติ   
หรือเป็นกรณีที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น 

การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้นําข้อ  ๑๐  ถึงข้อ  
๒๘  และข้อ  ๓๐  ถึงข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๔๐ ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์
ร่ํารวยผิดปกติ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ํารวยผิดปกติ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานไต่สวน  หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน  เพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป  
ทั้งนี้  ตามระเบียบคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง   

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด  ตามมาตรา  ๑๐๓/๑๘  (๔)  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
ณ  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัดด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๔๒ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวา่  ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดถูกต้องและมีอยู่จริง  และไม่ปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจัดทํารายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอประธาน
กรรมการลงนามและนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความจําเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมีมติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  หรือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
ก็ได้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรือผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามวรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วสรุปข้อเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาต่อไป 

ข้อ ๔๓ ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ปรากฏพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ  หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  หรือมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการได้มา
ซ่ึงทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  
หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน  หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน  อันมีลักษณะเป็น 
การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดส่งรายงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายผู้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๕ 
การทําลายบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ 

 
 

ข้อ ๔๔ การเก็บรักษาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เม่ือไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ  อีก  ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่
วันที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แล้วแต่กรณี   

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชีเสนอเลขาธิการพิจารณา
เพื่อทําลาย 

ข้อ ๔๕ สํานักงาน  ป.ป.ช.  อาจจัดเก็บบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามข้อ  ๔๔  
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนดําเนินการทําลายก็ได้ 

ข้อ ๔๖ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงไว้ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน  
ป.ป.ช.  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งเกินห้าปีแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเสนอเลขาธิการ  
พิจารณาเพื่อทําลาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 


