
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สนิของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินของเจ้าพนกังาน
ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  105  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ   
ป.ป.ช.  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2565”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565  เป็นต้นไป  เว้นแต่ 
(1) ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา  102  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  และ  (8)  ให้มีผล

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖6  เป็นต้นไป   
(2) ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา  102  (9)  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖6  

เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ผู้ยื่นบัญชี”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา  102  และมาตรา  103   

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  2561   
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

“ส านักงาน  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ภาค  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด  
แล้วแต่กรณี 

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการ 
ทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“ข้อความ”  หมายความว่า  เรื่องราว  หรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  
ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนัน้เองหรือโดยผ่านวิธกีารใด ๆ   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๖๕



“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือประมวลผล   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

“ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  ป.ป.ช. 

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

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

หมวด  1 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์แห่งการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
จะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(1) ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.1 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด  
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือ   มีหลักฐานเป็นหนังสือ   
หรือมีเอกสารมาแสดง  ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ 
น ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ  มีหลักฐาน 
เป็นหนังสือ  หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

 1.3 ในกรณีที่ต้องลงลายมือชื่อในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ   
ถ้าได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
มีการลงลายมือชื่อแล้ว 

(2) การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน  ป.ป.ช.
แทนการส่งเอกสารใด ๆ  หากระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ท าการตอบรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น  ในการยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนีส้ิน  หรือเอกสารอื่นใดแล้ว  ให้ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  2561  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว 

(3) ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อผู้ยื่นบัญชีได้ยืนยันการส่งข้อมูล  และส านักงาน  
ป.ป.ช.  ตอบรับการยื่นบัญชีแล้ว  ถือว่าเป็นการท ารายการโดยผู้ยื่นบัญชี  และยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  ว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชี    

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๖๕



และรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ  รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  เพ่ือใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   และมีผลใช้แทนต้นฉบับ 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด 

ข้อ 6 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงเอกสารประกอบที่ยื่นมาในรูปแบบของข้อมูล  
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนกิส์  ให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  ด าเนินการป้องกันมิให้มกีารแกไ้ข
หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

หมวด  2 
การยื่นค าขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ 

 
 

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเขา้ใช้ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดนี้  คือผู้ยื่นบัญชี  เท่านั้น 
ข้อ 8 ผู้ยื่นบัญชีต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดเพ่ือ 

เข้าใช้งานระบบ   
เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  ส านักงาน  ป.ป.ช.  จะพิจารณาและอนุญาตให้เป็นผู้ใช้งานระบบ

โดยส่งชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  
และ/หรือส่งข้อความ  (SMS)  ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ยื่นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

การเข้าใช้ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง  ผู้ยื่นบัญชีต้องน าชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  
และรหัสผ่าน  (Password)  ตามวรรคสอง  มาใช้ร่วมกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  (OTP)  ที่ส่งจากระบบ
ยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบยื่นบญัชีอิเล็กทรอนกิส์  ผู้ยื่นบัญชี
จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ระบบ  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ตามข้อ  8  ส าหรับใช้งาน 
ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  รหัสต่าง ๆ  ที่ทางส านักงาน  ป.ป.ช.  ออกให้ไว้เป็นความลับเฉพาะตน   
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด 

ข้อ ๑๐ การติดต่อผู้ยื่นบัญชีไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับ
แจ้งไว้  ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบตามประกาศนี้จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ 

หมวด  3 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 
 

ข้อ 1๑ ผู้ยื่นบัญชีต้องเตรียมเอกสารในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้พร้อม  โดยจัดท า
หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด   และบันทึกข้อมูล 
เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุลเป็น  JPG  หรือ  PDF  เท่านั้น 

้หนา   ๖
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ในกรณีแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้จัดเตรียมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับความละเอียดของภาพ  (Resolution)  ของภาพลายเส้นหรือ
ภาพขาวด าอย่างน้อย  200  จุดต่อนิ้ว  (dot  per  inch  หรือ  dpi)  โดยถือว่าผู้ยื่นบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม 

ข้อ 1๒ ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ยื่นบัญชีต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานของระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกข้อมูลตามแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องครบถ้วน  ตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์   

(2) แนบเอกสารประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ซึ่งเป็นส าเนาหลักฐานที่พิสูจน์
ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน  รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบ
ปีภาษีที่ผ่านมา  ดังต่อไปนี้ 

 2.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
ให้มีลักษณะตามข้อ  11  แล้วจึงน าเข้าเอกสาร  (Upload)  บนระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์    
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 ผู้ยื่นบัญชีต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบที่ ใช้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  กรณีมีเหตุสงสัย  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นได้ 

ข้อ 13 เมื่อผู้ยื่นบัญชีได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
ระบบยื่นบัญชีอิ เล็กทรอนิกส์จะแจ้ งสถานะการรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ 14 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นทางระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหมวดนี้  ให้ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561 

ข้อ 15 หากผู้ยื่นบัญชีได้รับแจ้งให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม  หรือผู้ยื่นบัญชีต้องการยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมบนระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ยื่นบัญชีจัดเตรียมเอกสารให้มีลักษณะตามข้อ  ๑๑   

ข้อ 16 ในการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมบนระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ให้ผู้ยื่นบัญชีน าเข้า 
เอกสาร  (Upload)  เพิ่มเติม  ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 17 เมื่อผู้ยื่นบัญชีได้ยืนยันการส่งเอกสารเพ่ิมเติมบนระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งสถานะการรับเอกสารเพ่ิมเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   
ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ 18 ให้ผู้ยื่นบัญชีจัดเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี   นับแต ่
วันส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องนั้น ๆ 
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หมวด  4 
การด าเนนิการของส านักงาน  ป.ป.ช.  และพนกังานเจา้หน้าที ่

 
 

ข้อ 19 เมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว   ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งส านักงาน  ป.ป.ช.  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับยื่นบัญชีในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์   
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นบัญชี 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  แจ้งสถานะว่า  บัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารที่ได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือให้ด าเนินการเพ่ิมเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
(E-mail)  ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้  โดยผู้ยื่นบัญชีอาจติดตามสถานะการยื่นบัญชี  และการด าเนินการ
เพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้นับแต่นั้น 

ให้ผู้ยื่นบัญชีด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี  
การแจ้งสถานะ  การรับยื่นบัญชี  หรือการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม  ตามวรรคสอง 

หมวด  5 
การระงับใชร้ะบบยื่นบัญชีอเิล็กทรอนิกส ์

 
 

ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ยื่นบัญชีรู้   หรือควรจะได้รู้   หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม  เหตุการณ์   
หรือพบปัญหาความบกพร่องในระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านของตน 
อาจถูกบุคคลอื่นน าไปใช้  หรือพบเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบยื่นบัญชี 
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ยื่นบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  ทราบทันที  เพ่ือให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  
สามารถท าการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อ 21 หากผู้ยื่นบัญชีได้ใช้ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสม  หรือไม่เป็นไป 
ตามเงื่อนไขการใช้บริการของระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  หรือกระท าการใดอันอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง   
หรืออาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบยื่นบัญชีอิเล็กทรอนกิส์  หรือผู้ยื่นบัญชีขาดคุณสมบตัิ
ในการเป็นผู้ยื่นบัญชี  ส านักงาน  ป.ป.ช.  อาจจะระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าใช้ระบบยื่นบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นบัญชีได้   

ข้อ 22 กรณีมีเหตุจ าเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบอาจด าเนินการปิดระบบโดยได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบปิดระบบชั่วคราวได้  แต่ต้องรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  ทราบทันที 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
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