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๑. บทนำ
หลัก ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นั้น เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการ
ของบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังคมระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้ โดยเหตุที่เป็นตำแหน่งที่มีความเกี่ยวพันกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการใช้อำนาจรัฐที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ได้เสียของประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีเจตนารมณ์สำคัญในการที่จะ
ทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะหลักการในหมวด ๑๒ การตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา ๒๕๙ – ๒๗๘) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้กำหนดให้
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้วย
บทความนี้ ใคร่ขอนำเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับ “การยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้บัญญัติไว้ ดังนี้
๒. บุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกำหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้

๒.๑		 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า  
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอืน่ นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(๗) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานคร
(๘) ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
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(๙) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ รี ายได้หรือ
งบประมาณไม่ ต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ก ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อนึ่ง เกี่ยวกับความหมายของผู้ดำรงตำแหน่ง “ข้าราชการการเมืองอื่น” ตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๙ (๕) นัน้ จะมีความหมายถึงผูด้ ำรงตำแหน่งข้าราชการ
การเมืองประเภทใดบ้างนัน้ ในประเด็นดังกล่าวนีม้ กี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าราชการการเมืองทีจ่ ะต้อง
พิจารณารวม ๓ ฉบับด้วยกัน คือ
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 ผู้ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้ า ราชการการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทนิยาม มาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ข้าราชการการเมือง (ในที่นี้ไม่รวม
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) แล้ว ได้แก่ บุคคลซึ่งรับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ดังต่อไปนี้                
(๑) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(๒) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(๓) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๔) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๕) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(๖) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๗) รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๘) เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๙) ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๑๐) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๑๑) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๑๒) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(๑๓) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
			 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.
๒๕๑๘ มาตรา ๖๑ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทนิยาม มาตรา ๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ได้แก่ บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองดังต่อไปนี้
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(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๔) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๕) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๖) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๗) เลขานุการประธานรัฐสภา
(๘) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๙) เลขานุการประธานวุฒิสภา
(๑๐) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๑๒) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๓) เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
			 ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๘ (ผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทนิยาม มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ได้แก่ บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๖) เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
			 ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีรายได้หรืองบประมาณไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กำหนด (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทนิยาม มาตรา ๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) นั้น
ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนด
เกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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๑) องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท
๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๓) เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
๔) เมืองพัทยา ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
โดยให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา หมายถึงรายได้รวมเงินอุดหนุน เงินสะสม และเงินกู้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มปี ระกาศ เรือ่ ง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ จะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
			 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงกำหนดให้ “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ซึง่ มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ มีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นตำแหน่งทีต่ อ้ งเสนอเรือ่ งให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองวินจิ ฉัยตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๑) ประธานศาลฎีกา
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๔) อัยการสูงสุด
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) รองประธานศาลฎีกา
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๑) หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๑๔) รองอัยการสูงสุด
(๑๕) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๑๖) ปลัดกระทรวงกลาโหม
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(๑๗) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑๘) ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๑๙) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๒๐) เลขาธิการวุฒิสภา
(๒๑) กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(๒๒) ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(๒๓) ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบ
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
(๒๔) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
(๒๕) ผู้แทนการค้าไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย
ทั้งนี้ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) ถึง (๒๓) ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ๑ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๒๔) ให้ใช้
บังคับนับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ๒ ส่วนตำแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๒๕) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๓
สำหรับ “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ตาม (๑๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ได้ให้คำนิยามคำว่า “ผูด้ ำรงตำแหน่ง
ระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวงหรือกระทรวง สำหรับ
ข้ า ราชการพลเรื อ น ผู้ด ำรงตำแหน่ ง ผู้บัญ ชาการเหล่ า ทั พ หรื อ ผู้บัญ ชาการทหารสู ง สุ ด สำหรั บ
ข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ฐ านะ
เป็นนิติบุคคล หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐.  
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒.
๓
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒
จึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒.     
๑
๒
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ในส่วนของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คำว่า “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่วนคำว่า
“บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” หมายความรวมถึง บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตร
นอกกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองความเป็นบุตรแล้ว
๓. กำหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๑ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๒๕๙
โดยมีระยะเวลาการยื่นบัญชีฯ ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ กรณีการเข้ารับตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีพ้นจากตำแหน่ง
ครบ ๑ ปี
๑) ในกรณีทเี่ ป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยนื่ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั เข้ารับ
ตำแหน่ง
๒) ในกรณีทเี่ ป็นการพ้นจากตำแหน่ง ให้ยนื่ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั พ้น
จากตำแหน่ง
๓) ในกรณีพน้ จากตำแหน่งเป็นเวลา ๑ ปี ให้ยนื่ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั
ที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี  
๓.๑.๒ กรณีผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาย
      
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๐ (๓) กำหนด
ให้บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชี
หลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาย
๓.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ ให้นำ
บทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ มาใช้บังคับกับการยื่นบัญชีฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนดโดยอนุโลม ดังนี้
๓.๒.๑ กรณีเข้ารับตำแหน่ง
        
๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่         
วันเข้ารับตำแหน่ง
๓.๒.๒ กรณีอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่ง
        
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในตำแหน่ง
ครบ ๓ ปี ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครบทุก ๆ ๓ ปี
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๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ เป็นระยะ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันดำรงตำแหน่งครบทุก ๆ ๕ ปี
			 ๓.๒.๓ กรณีพ้นจากตำแหน่ง
        
๑) ในกรณี พ้ น จากตำแหน่ ง ให้ ยื่ น ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น นั บ แต่
วันพ้นจากตำแหน่ง
        
๒) ในกรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลา ๑ ปี ให้ยื่นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี
อนึง่ การยืน่ บัญชีฯ ของผูด้ ำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ผูพ้ พิ ากษา
ในศาลฎีกา หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด  รองอัยการสูงสุด
และผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ระดั บ สู ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ยื่นเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
๓.๒.๔ กรณีผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาย
เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ยนื่ บัญชีฯ แล้วตายในระหว่างการดำรงตำแหน่ง หรือตาย
ก่ อ นยื่ น บั ญ ชี ฯ หลั ง พ้ น จากตำแหน่ ง ให้ ท ายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดก ยื่ น บั ญ ชี ฯ ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ที่
ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย
๔. คดีที่เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ กระทำการ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่ อ งให้ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย
๑) จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ
๒) จงใจยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ
๔.๑ กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๓ มีเจตนารมณ์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามความเป็นจริงเพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเพือ่ ตรวจสอบว่ามีการกระทำดังกล่าวหรือไม่ คำว่า “จงใจ”
จึงน่าจะมีความหมายว่า หากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ไม่ได้ยื่นบัญชีฯ
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โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจยื่นบัญชีฯ ได้ ย่อมถือได้ว่าเป็นการจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ แต่หาก
มีเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจยื่นได้ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ
ส่วนคำว่า “ไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ” หมายถึง
การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ยื่นบัญชีฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเข้ารับตำแหน่งหรือการพ้นจากตำแหน่งหรือ
พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๐ (๑) (๒) และวรรคสอง
(๒) ยื่นบัญชีฯ แต่ไม่ครบถ้วนทุกบัญชีไม่ว่าจะเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๙
(๓) ยื่ น บั ญ ชี ฯ แต่ ไ ม่ ยื่ น เอกสารประกอบหรื อ ยื่ น เอกสารประกอบแต่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๙ วรรคสอง
(๔) ผู้ยื่นบัญชีฯ ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีฯ และสำเนา
หลักฐานที่ยื่นทุกหน้า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๔ ให้ น ำบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วยโดยอนุโลม
๔.๒ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำวินจิ ฉัยที่ ๑๙/๒๕๔๔ และ ๒๐/๒๕๔๔ ว่าการยืน่ บัญชีฯ ด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบนั้น ผู้ยื่นไม่จำต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อเตรียมการ
ทุจริตในอนาคต เพียงแต่รู้ว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วไม่แจ้ง ก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว
ส่วนการยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ คือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การแสดงข้อความในบัญชีฯ อันเป็นเท็จ หมายถึง การแสดงรายการในบัญชีฯ ผิดไป
จากความจริง เช่น แจ้งว่ามีทรัพย์สินหรือหนี้สินบางรายการทั้งที่ความจริงไม่มี หรือแจ้งจำนวนหรือ
ราคาทรัพย์สินสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น
(๒) การปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบในบัญชีฯ หมายถึง มีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น
แต่ไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีฯ
(๓) การไม่แสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ ม ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๙ วรรคท้ า ย หรื อ ไม่ แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่
ในต่างประเทศด้วย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ วรรคสอง
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๕. บทลงโทษ
ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองวินจิ ฉัยว่า ผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีฯ และเอกสาร
ประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้มีบทลงโทษดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑) พ้นจากตำแหน่งในวันทีศ่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองวินจิ ฉัย
๒) ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย
๓) ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย
๕.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) พ้ น จากตำแหน่ ง ในวั น ที่ ค รบกำหนดต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ฯ หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ต รวจพบว่ า
มีการกระทำดังกล่าวแล้วแต่กรณี
๒) ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่พ้นจากตำแหน่ง
อย่ า งไรก็ ต าม ในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ซึ่งปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒) อยู่ระหว่าง
การพิ จ ารณาในวาระที่ ๒ ขั้ น คณะกรรมาธิ ก ารของวุ ฒิ ส ภา ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วั น พ้ น จาก
ตำแหน่ ง ของ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๓
วรรคสองแล้ว โดยในร่างกฎหมายดังกล่าว มาตรา ๔๑ ได้บัญญัติว่า “…ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยว่ามีการกระทำดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง...”
การจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบ นอกจากมีโทษตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
วรรคสองแล้ว ยังมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ กรณีของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีฯ
พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่
พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการตรวจสอบไปยั ง อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ
ดำเนิ น คดี ต่ อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ด ำรงตำแหน่ ง
ทางการเมื อ ง ให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ นั้ น ตกเป็ น ของ
แผ่นดินต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒
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๖. บทสรุป
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เป็นมาตรการที่สำคัญประการหนึ่ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั หิ น้าที่ ของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนการมีสว่ นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ เป็นมะเร็งร้าย
ของสังคมประเทศไทยให้ทุเลาเบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุด บทความนี้ใคร่ขออัญเชิญพระราชดำรัส
ตอนหนึง่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้พระราชทานแก่คณะผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อใช้เป็นหลักชัยในการต่อสู้และ
เอาชนะปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทย ดังนี้
… “ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทจุ ริต
เสียเอง” ...
... “ถ้าทุจริตแม้แต่นดิ เดียวก็ขอแช่งให้มอี นั เป็นไป พูดอย่างนีห้ ยาบคาย แต่วา่ ขอให้มอี นั เป็นไป
แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี
ส่วนคนไหนทีม่ อี ายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะนำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย” ...

เอกสารอ้างอิง
• ศ.ดร.สุรพล   นิติไกรพจน์ และคณะ,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗)
• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับการยืน่ บัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๔๘)
• คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๔๔
• คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๔
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