
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการเปดิเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  และผู้บริหารท้องถิ่น   
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ ์ ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ   
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.  2560 

ข้อ ๔ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  และผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์   
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   ให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ครบก าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   

ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ยื่นบัญชีเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ   ๔  
ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน  และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็น
หรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูล  ให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อความในส าเนาบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อมูลส่วนบุคคล 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๒) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๓) ที่อยู ่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน  แต่ให้เปิดที่ตั้ง  ต าบล  อ าเภอ) 
(๔) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน  และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๕) อีเมล์ 
รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน 
(๑) เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
รายละเอียดอื่น ๆ 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ผู้กู้ยืม 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน  ผู้ให้กู้ 
(๓) ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น 
(๔) หมายเลขบัตรเครดิต 
ทั้งนี้  ก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  พิจารณา

ด าเนินการลบ  ตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดในส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
เพื่อปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้นอีกได้   

ข้อ ๖ การเปิดเผยบัญชีทรพัย์สินและหนีส้ิน  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ปิดประกาศเฉพาะส าเนา
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ณ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  หรือส านักงาน  ป.ป.ช.  ภาค  หรือส านักงาน  ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัด  หรือสถานที่อื่นใด  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควร  โดยมีระยะเวลาประกาศ
เปิดเผยสามสิบวัน  และทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของส านักงาน  ป.ป.ช.  โดยมีระยะเวลา
เผยแพร่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วรายงานการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ 

ส าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศเปิดเผยไว้  ณ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  
หรือส านักงาน   ป .ป .ช.  ภาค  หรือส านักงาน   ป .ป .ช.  ประจ าจั งหวัด   หรือสถานที่ อื่น ใด   
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควร  โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผยสามสิบวัน 

ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ต้องท าให้
ส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินตามวรรคหนึ่ งและส าเนาเอกสารประกอบตามวรรคสอง   
ปรากฏเครื่องหมายแสดงที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าส าเนาดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของส านักงาน  ป.ป.ช.   

ข้อ ๗ ภายหลังจากพ้นก าหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามข้อ  ๖  หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพ่ือขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบให้ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด  ที่ครอบครองดูแล
เอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ  ๖  ได้  
แต่มิให้คัดถ่ายส าเนาเอกสาร   

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๘ การเปิด เผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามประกาศนี้    
ให้ใช้บังคับกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี  ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่อง  หลักเกณฑ์  
ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกับการบังคบัใช้หรอืการปฏิบัตติามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑


