
การยืน่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
โดย น.ท.หญิง สุพิชชา หอมส่งกลิ่น 

                                                                              หน.ผกฎ.กฎก.สธน.ทอ.           
 
กล่าวน า  
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ได้บัญญัติหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความเท่ียงธรรม รวมถึงมีการก าหนดมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้บัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยบทความกฎหมายนี้มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานกองทัพอากาศ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

  ผูม้ีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   

ข้าราชการกองทัพอากาศท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีดังนี้  
๑. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  
๒. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 
         ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง            ผบ.ทอ. 
     
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญช ี
                            
   เจ้าหน้าที่ของรัฐ            รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ. 
       ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., รอง เสธ.ทอ. 
       ลก.ทอ., ผู้บัญชาการ, ผู้อ านวยการ 
       จก., รอง จก., ปช.ทอ., รอง ปช.ทอ. 
       รองผู้บัญชาการ, รองผู้อ านวยการ 
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  ผูม้ีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ต่อ)  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แบ่งออกเป็นสองกรณ ีคือ 

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนด 
ใหม้ีหน้าท่ียื่นบัญชทีรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติi  
 ในส่วนของกองทัพอากาศ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๔ (๕) ได้ก าหนดให้ข้าราชการท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 ๒. ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 
 ๓. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 ๔. เสนาธิการทหารอากาศ 
 ๕. รองเสนาธิการทหารอากาศ 
 ๖. เลขานุการกองทัพอากาศ 
 ๗. ผู้บัญชาการ 
 ๘. ผู้อ านวยการ 
 ๙. เจ้ากรม 
 ๑๐. ปลัดบัญชีทหารอากาศ 
 ๑๑. รองผู้บัญชาการ 
 ๑๒. รองผู้อ านวยการ 
 ๑๓. รองเจ้ากรม 
 ๑๔. รองปลัดบัญชีทหารอากาศ 

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งอื่นท่ีไม่ได้มีประกาศก าหนดให้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็มีหน้าท่ีเช่นเดียวกันแต่มีหน้าท่ียื่นบัญชี
ทรัพย์ สิ นและหนี้ สิ นต่ อหั วหน้ าส่ วนราชการท่ีตนสั งกั ดอยู่   ส่ วนจะมีหน้ าท่ียื่ นเมื่ อใดนั้ น  

** หมายเหตุ :  ส าหรับต าแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบันยังไมม่ีหน้าที่ย่ืนบญัชีทรัพย์สินและหนี้สนิ 
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ต้องรอพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้บังคับต่อไป  ซึ่งปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ยังไม่มีการตรา 
เพื่อบังคับใช้ 

ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดับสู ง  ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  หมายถึ ง             
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติให้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
 
 

 
 

  วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
     การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสามารถกระท าได้ ๒ วิธี2 คือ 

๑. วิธีกรอกบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนด สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นได้ท่ี www.nacc.go.th 
โดยสามารถน าไปยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้ ท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการ ทุจริ ตแห่ งช าติ  ณ .ห้ อ ง รั บแบบบัญชี ฯ  
อาคาร ๔ ชั้น ๑ (ถนนสนามบินน้ า) หรือ ส่งไปรษณีย์ตอบรับ 

๒. วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวิธีนี้ต้องรอประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติก าหนดออกมา2 โดยผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส (คู่สมรส หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา 
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส) และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศ 
ต่างประเทศ หรืออยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม2 

 
  ระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 

                             นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับต าแหน่ง         

มีหน้าที่ยื่น          ภายใน ๖๐ วัน        นับแต่วันถัดจากวันด ารงต าแหน่งครบทุกสามปี 

                      นับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่ง 

 

http://www.nacc.go.th/


 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ต้องยื่นภายในก าหนดเวลา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ        

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ กล่าวคือ  

  ในกรณีที่ เข้ารับต าแหน่ง ต้องยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับต าแหน่ง  
โดยแสดงทรัพย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริงในวันท่ีเข้ารับต าแหน่ง เช่น เข้ารับต าแหน่งวันท่ี ๑ ต.ค.๖๒  
ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ โดยยื่นได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๒ 

  ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  ต้องยื่นภายใน ๖๐ วัน  
นับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เช่น พ้นจากต าแหน่ง 
วันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สินท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ โดยยื่นได้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ 
ถึง ๓๐ พ.ย.๖๒  

  ในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาท่ียังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ยื่นภายใน ๖๐ วัน  
นับแต่วันถัดจากวันด ารงต าแหน่งครบทุกสามปี 

 

 

 

 

  รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง 

รายการทรัพย์สินที่ต้องแสดง ในท่ีนี้ ได้แก่ เงินสด หมายถึง เงินสดทุกสกุลรวมกันสองแสนบาทขึ้นไป

, เงินฝาก หมายถึง เงินฝากในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และรวมถึง สลากออมสิน                  

บัตรเงินฝาก, เงินลงทุน, เงินให้กู้ยืม, ท่ีดิน, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง, ยานพาหนะ, สิทธิและสัมปทาน  

และทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น ท่ีมีมูลค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป 

เช่น ทองค า, อัญมณ,ี อาวุธปืน เป็นต้น 

      รายการหนี้สินที่ต้องแสดง ในท่ีนี้ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน

อื่นหนี้สินท่ีมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่มีหลักฐาน และหนี้สินอื่นๆ  

 โดยทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นพร้อมกับหลักฐานพิสูจน์การมีอยู่จริงของทรัพย์สิน

และหนี้สิน และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่่านมาด้วย2   

 
  บทลงโทษ 

หากปรากฏว่าผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จะเสนอเรื่องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๘) และมาตรา ๑๐๓ และ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๔(๕) 
2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ 
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๒๐๐ 
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๐๒(๗) 
5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ                  

เจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ 
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๕ วรรค ๒ 
7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ และประกาคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส   
พ.ศ.๒๕๖๑ 
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๕ 

                                                           


