
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าด้วยการย่ืนบัญชี  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘   

และการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชี 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และเอกสารประกอบต่อ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  และการดําเนินคดีที่ เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชีของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลอันเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งประโยชน์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๕  และมาตรา  ๑๕๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการย่ืนบัญชี  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘  และ
การดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการในสังกัดสํานักงาน  ป.ป.ช.  และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“ผู้ย่ืนบัญชี”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ผู้ช่วยพนักงาน
ไต่สวน  พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก  
หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น   

“ข้อความ”  หมายความว่า  เร่ืองราว  หรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  
ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
โทรเลข  โทรพิมพ์  หรือโทรสาร   

“ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน  ป.ป.ช. 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณา  และเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว  ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามมตินั้นต่อไป 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 
 

ข้อ ๖ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้ย่ืนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 

กรณีผู้ย่ืนบัญชีมีเหตุอันสมควรทําให้ไม่อาจย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ทําคําร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขออนุญาตจัดส่งบัญชีด้วยตนเองหรือมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน  หรือจะทําโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ  ตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และทุกสามปีตลอดเวลา 
ที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

คู่สมรสตามวรรคหน่ึง  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ข้อ ๘ วันที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หมายถึง 
(๑) กรณีเข้ารับตําแหน่ง  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  หรือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  

แล้วแต่กรณี  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
(๒) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมาย

กําหนด  เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเป็นประการอื่นหรือมีเหตุอื่น  ทําให้ไม่สามารถกําหนดวันที่มีหน้าที่ 

ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งได้   
วันที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๙ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนพร้อมเอกสารประกอบ
ซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสิน  รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในรอบปีภาษีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ย่ืนด้วย  
ทั้งนี้  ทรัพย์สินและหน้ีสินที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหน้ีสินในต่างประเทศ  และ 
ให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วยและต้องย่ืนภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตําแหน่ง  ให้ย่ืนภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเข้ารับตําแหน่ง   
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ย่ืนภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจาก

วันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) ในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ย่ืนภายในหกสิบวัน

นับแต่วันถัดจากวันดํารงตําแหน่งครบทุกสามปี 
กรณีที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง  หรือกรณีคําสั่งแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง  ให้ย่ืน

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการ  หรือวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในข้ันตอนใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ 

ในระเบียบนี้เป็นการเฉพาะ  ให้นําประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์แห่งการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้กระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1) ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ในการย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๑) ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด 
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๒) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทําเป็นหนังสือ  มีหลักฐานเป็นหนังสือ  หรือ 
มีเอกสารมาแสดง  ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถึงและนํากลับมา
ใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทําเป็นหนังสือ  มีหลักฐานเป็นหนังสือ  หรือ
มีเอกสารมาแสดงแล้ว 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๓) ในกรณีที่ต้องลงลายมือชื่อในบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  ถ้าได้
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กําหนด  ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
มีการลงลายมือชื่อแล้ว 

2) การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ย่ืนบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน  ป.ป.ช.  
แทนการส่งเอกสารใด ๆ  หากระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน  ป.ป.ช.  ได้ทําการตอบรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นในการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือเอกสารอื่นใดแล้ว  ให้ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้น ๆ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว 

3) ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  เม่ือผู้ย่ืนบัญชีได้ยืนยันการส่งข้อมูล  และสํานักงาน  ป.ป.ช.  
ตอบรับการย่ืนบัญชีแล้ว  ถือว่าเป็นการทํารายการโดยผู้ย่ืนบัญชี  และยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  ว่าเป็นการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ย่ืนบัญชี  และ
รับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ  รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  เพื่อใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลใช้แทนต้นฉบับ  ตามขั้นตอน
และวิธีการที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนด 

ข้อ ๑2 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงเอกสารประกอบที่ ย่ืนมาในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  ดําเนินการป้องกันมิให้มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ 

 
 

ข้อ ๑3 ให้ผู้ ย่ืนบัญชีเป็นผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดนี้   
เท่านั้น 

ข้อ ๑4 ในการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ย่ืนบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ันตอน  
ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ผู้ย่ืนบัญชีต้องกรอกข้อมูลในคําขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนบนระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  เปิดให้บริการ  (https//:asset.nacc.go.th/ods-app) 

(๒) เม่ือลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  สํานักงาน  ป.ป.ช.  จะพิจารณาและอนุญาตให้เป็นผู้ใช้งานระบบ
โดยส่งชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  
และ/หรือส่งข้อความ  (SMS)  ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ย่ืนบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



การเข้าใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง  ผู้ย่ืนบัญชีต้องนําชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  
และรหัสผ่าน  (Password)  ตามวรรคหน่ึง  มาใช้ร่วมกับรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว  (OTP)  ที่ส่งจาก
ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ ย่ืนบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้   
เพื่อเข้าสู่ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ย่ืนบัญชี
จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ตามข้อ  ๑4  สําหรับใช้งาน
ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  รหัสต่าง ๆ  ที่ทางสํานักงาน  ป.ป.ช.  ออกให้ไว้เป็นความลับเฉพาะตน  
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด 

ข้อ ๑6 การลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบตามหมวดนี้ให้มีอายุห้าปี  เม่ือครบกําหนดแล้วให้ผู้ย่ืนบัญชี
ต่ออายุการลงทะเบียนตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑7 การติดต่อผู้ย่ืนบัญชีไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งไว้
ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบตามระเบียบนี้จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ 

ส่วนที่  ๒ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 
 

ข้อ ๑8 ผู้ย่ืนบัญชีต้องเตรียมเอกสารในการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้พร้อม  โดยจัดทํา
หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด  และบันทึกข้อมูลเป็น
ไฟล์ประเภทท่ีมีนามสกุลเป็น  JPG  หรือ  PDF  เท่านั้น 

ในกรณีแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้จัดเตรียมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ  (Resolution)  ของภาพลายเส้นหรือ
ภาพขาวดําอย่างน้อย  200  จุดต่อนิ้ว  (dot  per  inch  หรือ  dpi)  โดยถือว่าผู้ย่ืนบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม 

ข้อ ๑9 ในการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ย่ืนบัญชีต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการทํางานของระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

๑) กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของผู้ย่ืนบัญชี  ข้อมูลตําแหน่งที่ย่ืนบัญชี  
กรณีที่ย่ืน  วันที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชี  ข้อมูลรายได้  รายจ่าย  ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง  คู่สมรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) แนบเอกสารประกอบการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้มีลักษณะ

ตามข้อ  ๑8  แล้วจึงอัปโหลด  (Upload)  บนระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน
ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (2) ผู้ย่ืนบัญชีต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบที่ใช้ในการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว ้
ไม่น้อยกว่าห้าปี  กรณีมีเหตุสงสัยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นได้ 

ข้อ 20 เม่ือผู้ย่ืนบัญชีได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งสถานะการรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail)  ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ส่วนที่  ๓ 
การย่ืนเอกสารเพิ่มเติม 

 
 

ข้อ ๒1 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หากผู้ย่ืนบัญชีได้รับคําสั่ง
ให้ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมในใบรับบัญชี  หรือผู้ย่ืนบัญชีต้องการย่ืนเอกสารเพิ่มเติมบนระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ย่ืนบัญชีจัดเตรียมเอกสารให้มีลักษณะตามข้อ  ๑8 

ข้อ ๒2 ในการย่ืนเอกสารเพิ่มเติมบนระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ให้ผู้ใช้ระบบกรอก
ข้อมูลตําแหน่งที่ย่ืน  กรณีที่ย่ืน  วันที่มีหน้าที่ย่ืน  และประเภทของเอกสารท่ีย่ืนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
แล้วจึงอัปโหลด  (Upload)  เอกสารเพิ่มเติมบนระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๒3 เม่ือผู้ใช้ระบบได้ยืนยันการส่งเอกสารเพิ่มเติมบนระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งสถานะการรับเอกสารเพิ่มเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  
ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ส่วนที่  ๔ 
การตรวจสอบบัญชีเบ้ืองต้น 

 
 

ข้อ ๒4 เม่ือมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสํานักงาน  ป.ป.ช.  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รับบัญชีในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการ 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเบื้องต้นเก่ียวกับการย่ืนบัญชี 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  แจ้งสถานะว่า  บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารที่ได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือมีคําสั่งให้ดําเนินการเพิ่มเติม  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  
ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้  โดยผู้ย่ืนบัญชีอาจติดตามสถานะการย่ืนบัญชีและคําสั่งให้ดําเนินการเพิ่มเติม  
แล้วแต่กรณี  ในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้นับแต่นั้น 

ให้ผู้ย่ืนบัญชีดําเนินการตามคําสั่งให้ดําเนินการเพิ่มเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการแจ้ง
สถานะการรับย่ืนบัญชีหรือการย่ืนเอกสารเพิ่มเติมตามวรรคสอง 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๒5 สิ่งพิมพ์ออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ต้องจัดทําบนกระดาษสีขาวว่างเปล่า
ขนาด  A4  ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  80  แกรม  ด้วยเคร่ืองพิมพ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า  300  จุดต่อนิ้ว  
(dot  per  inch  หรือ  dpi)  โดยใช้หมึกสีดํา 

สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้ําแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบย่ืนบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์  และมีข้อความระบุว่า  “สิ่งพิมพ์ออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน  ป.ป.ช.   
ถือเป็นสําเนาที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน  ป.ป.ช.”  โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลาที่จัดพิมพ์ 

ข้อ ๒6 การนําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเป็นหลักฐาน  ให้กระทําได้
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่  จะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น 

(๒) กรณีผู้ย่ืนบัญชี  เม่ือดําเนินการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ  ๑9  เสร็จสิ้นแล้ว  ก่อนออกจากระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ย่ืนบัญชีสามารถสั่งพิมพ์บัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบจากระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้   

กรณีตาม  (๒)  หากผู้ย่ืนบัญชีมีความประสงค์จะนําสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง  ผู้ย่ืนบัญชีจะต้องย่ืนคําขอมายังสํานักงาน  ป.ป.ช.  
เพื่ออนุมัติให้สามารถดําเนินการนําสิ่งพิมพ์ดังกล่าวออกจากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๒7 กรณีผู้ย่ืนบัญชีดาวน์โหลด  (Download)  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบย่ืนบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ย่ืนบัญชีจะต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวโดยที่เอกสารนั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้ 
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  และเก็บรักษาเอกสารนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้ดาวน์โหลด  
(Download)  จากระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที่  ๖ 
การจัดเก็บหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๒8 ให้ผู้ย่ืนบัญชีจัดเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูลไม่ว่าในส่ือรูปแบบใด ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  นับแต่ 
วันส่งข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ในเรื่องนั้น ๆ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๗ 
การระงับใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๒9 ในกรณีที่ผู้ย่ืนบัญชีรู้  หรือควรจะได้รู้  หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม  เหตุการณ์  หรือ
พบปัญหาความบกพร่องในระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านของตนอาจถูก
บุคคลอื่นนําไปใช้  หรือพบเหตุที่อาจทําให้เกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์   
ผู้ย่ืนบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  ทราบทันที  เพื่อให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  สามารถทําการตรวจสอบ
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อ 30 หากผู้ย่ืนบัญชีได้ใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไป 
ตามเง่ือนไขการใช้บริการของระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  หรือกระทําการใดอันอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง  
หรืออาจก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ย่ืนบัญชีขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้ย่ืนบัญชี  สํานักงาน  ป.ป.ช.  อาจจะระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าใช้ระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ย่ืนบัญชีได้ 

ข้อ ๓1 กรณีมีเหตุจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบอาจดําเนินการปิดระบบโดยได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบปิดระบบชั่วคราวได้  แต่ต้อง
รายงานให้เลขาธิการทราบทันที 

ข้อ ๓2 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย  เหตุขัดข้อง  หรือเหตุอื่นใด  เช่น  จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ระบบวงจรไฟฟ้า  หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้อง  เป็นเหตุให้มีการปิดระบบย่ืนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ย่ืนบัญชียังคงมีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยผู้ย่ืนบัญชีจะจัดส่ง
ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดสง่แทน  หรือจะทําโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้  
การจัดส่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน  
ให้จัดส่งที่สํานักงาน  ป.ป.ช. 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  และการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชี 

 
 

ข้อ ๓3 ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ย่ืนบัญชี  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
และเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ให้เป็นหน้าที่ของบุคคล  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ย่ืนบัญชีในตําแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกอง
ขึ้นไป  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเอง 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) กรณีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ย่ืนบัญชีในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนด 

ในการตรวจสอบทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  (๑)  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  อาจแต่งตั้ง 
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มิได้มีตําแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้ช่วยเหลือ
ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓4 กรณีที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบยืนยัน  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(๑) กรณีตรวจสอบยืนยันบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ ย่ืนบัญชีในตําแหน่งตั้งแต่ระดับ

ผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติ 

(๒) กรณีตรวจสอบยืนยันบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนบัญชีในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่เก่ียวกับ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

ข้อ ๓5 กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ย่ืนบัญชีจงใจไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
หรือจงใจย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินหรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๓6 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินและการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชีข้อใด
ซึ่งระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชี
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓7 การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่าเป็นการย่ืน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๓8 การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีย่ืนทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่ง 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีตามข้อ  ๗  ให้เร่ิมนับระยะการดํารงตําแหน่งทุกสามปีตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ 

้หนา   ๓๔
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ข้อ ๓9 ภายใต้บังคับข้อ  ๓7  ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ย่ืนบัญชีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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