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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนู ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ งในองค์ ก รอิ ส ระ ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดั บ สู ง และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห ารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2560
ข้อ ๔ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งของคู่ สมรสและบุ ต รที่ ยังไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั งกล่ าว เพื่ อประโยชน์
ในการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ให้ เปิ ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไปภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ครบกาหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้อ ๕ กรณีที่ ผู้ยื่นบัญชีเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ ๔
ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็น
หรือที่ อาจก่อให้ เกิด อัน ตรายต่อเจ้าของข้อมูล ให้ผู้ยื่นบั ญ ชีปกปิ ด ข้อความในสาเนาบัญ ชีทรัพ ย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลส่วนบุคคล
(๑) เลขประจาตัวประชาชน
(๒) วัน เดือน ปีเกิด
(๓) ที่อยู่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน แต่ให้เปิดที่ตั้ง ตาบล อาเภอ)
(๔) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๕) อีเมล์
รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน
(๑) เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ
(๑) เลขประจาตัวประชาชน ผู้กู้ยืม
(๒) เลขประจาตัวประชาชน ผู้ให้กู้
(๓) ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น
(๔) หมายเลขบัตรเครดิต
ทั้งนี้ ก่อนการเปิด เผยให้ ประชาชนทราบเป็ นการทั่ วไป ให้สานักงาน ป.ป.ช. พิ จารณา
ดาเนินการลบ ตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดในสาเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
เพื่อปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้นอีกได้
ข้อ ๖ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศเฉพาะสาเนา
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ สานักงาน ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาประกาศ
เปิดเผยสามสิบวัน และทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของสานักงาน ป.ป.ช. โดยมีระยะเวลา
เผยแพร่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วรายงานการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
สาเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศเปิดเผยไว้ ณ สานักงาน ป.ป.ช.
หรื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ภาค หรื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด หรื อ สถานที่ อื่ น ใด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผยสามสิบวัน
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ สานักงาน ป.ป.ช. ต้องทาให้
ส าเนาบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง และส าเนาเอกสารประกอบตามวรรคสอง
ปรากฏเครื่องหมายแสดงที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าสาเนาดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ ๗ ภายหลังจากพ้นกาหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามข้อ ๖ หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบให้ผู้อานวยการสานักหรือผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ที่ครอบครองดูแล
เอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสาเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ ๖ ได้
แต่มิให้คัดถ่ายสาเนาเอกสาร
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ข้อ ๘ การเปิ ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบตามประกาศนี้
ให้ใช้บังคับกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๙ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เป็ น ผู้รัก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

