ร่างแก้ไข ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ครั้งที่ 117/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีที่ยื่น

 เข้ารับตาแหน่ง
 พ้นจากตาแหน่ง
(เฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น)
 ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่

เดือน

ชื่อ

พ.ศ.

.

ชื่อสกุล
(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ตาแหน่งปัจจุบัน ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ (ทุกตาแหน่ง)
สังกัด/หน่วยงาน
.
ตาแหน่งเมื่อครั้งยื่นบัญชีเข้ารับตาแหน่ง
วันที่เข้ารับตาแหน่ง
เดือน
วันที่มีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งหรือคำสั่งแต่งตั้ง

พ.ศ.
/

สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารสาหรับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เอกสารหลักฐานรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

.

สาหรับผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับ

ลงชื
ได้ทาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นแล้
ว ่อ





/

(

สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
ลงชื่อ ....................................................................... เจ้าหน้าที่
(.......................................................................)

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. / กรรมการ ป.ป.ช.
)
ลงชื่อ ..............................................................................

- ลับ -

คาอธิบายทั่วไป
การจัดทาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1. ให้ยนื่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ จำนวน 1 ชุด เว้นแต่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ
ของผู้ดำรงตำแหน่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสำรประกอบ จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด) ดังนี้
1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ได้แก่ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ
1.2 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
1.3 ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
1.4 ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่
 ข้ำรำชกำรพลเรือน
(1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ทบวง กรม
(2) หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
 ข้ำรำชกำรทหำร
(1) ปลัดกระทรวงกลำโหม
(2) ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
(3) ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ
 ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
 ปลัดกรุงเทพมหำนคร
 กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
 หัวหน้ำหน่วยงำนขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เลขำธิกำรสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนอื่นของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ได้แก่ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย
 อธิกำรบดี/เลขำธิกำร/ผู้อำนวยกำร สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดของรัฐ และสถำบันอุดมศึกษำในกำกับของรัฐ
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
1.5 ผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้แก่
 กรุงเทพมหำนคร ได้แก่
(1) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
 เมืองพัทยำ ได้แก่
(1) นำยกเมืองพัทยำ
(2) รองนำยกเมืองพัทยำ
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
 เทศบำลนคร ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 เทศบำลเมือง ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 เทศบำลตำบล ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

- ลับ -

- ลับ โดยในเบื้องต้น ให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อควำมในสำเนำบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน (*) และเอกสำรประกอบ ตำมหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขประจำตัวประชำชน วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ (ปิดเฉพำะเลขที่บ้ำน แต่ให้เปิดที่ตั้ง
ตำบล อำเภอ ) หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมล์
 รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน ได้แก่ เลขที่บัญชีธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
 รายละเอียดอื่น ๆ ได้แก่ เลขประจำตัวประชำชน ผู้กู้ยืมและผู้ให้กยู้ ืม ภำพถ่ำยทรัพย์สินอื่น และหมำยเลขบัตรเครดิต
2. คู่สมรส หมำยถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย และบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้
2.1 ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับเจ้ำพนักงำนของรัฐ โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลภำยนอกรับทรำบว่ำเป็นกำรอยู่กินเป็นสำมีภริยำกันตำมประเพณี
2.2 เจ้ำพนักงำนของรัฐแสดงให้ปรำกฏว่ำมีสถำนะเป็นสำมีภริยำกัน หรือมีพฤติกำรณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป
ว่ำมีสถำนะดังกล่ำว
2.3 บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้ำพนักงำนของรัฐและต่อมำได้จดทะเบียนหย่ำขำดจำกกันตำมกฎหมำย
แต่ยังแสดงให้ปรำกฏหรือมีพฤติกำรณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ำมีสถำนะเป็นสำมีหรือภริยำกัน
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หมำยถึง
3.1 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีอำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีหน้ำทีย่ ื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เว้นแต่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส
3.2 บุตรทีเ่ กิดจำกบิดำมำรดำซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสที่มีอำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน แต่บิดำได้แสดงออกหรือรับรองโดยอุปกำระเลี้ยงดู ให้กำรศึกษำ ดูแลรักษำพยำบำล แสดงออกต่อสังคม
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมว่ำเป็นบุตรของตน เว้นแต่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส
4. ให้แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ำรับตำแหน่ง พ้นจำกตำแหน่ง (เฉพำะผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น) พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกสำมปีตลอดเวลำที่ยังดำรงตำแหน่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
5. ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ต้องแสดงรำยกำร ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่ำงประเทศและในบริษทั ต่ำงประเทศ
(Offshore company) และให้รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมำยให้อยู่ในควำมครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม
6. ผู้ยื่นบัญชีจะต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนำหลักฐำนที่มีข้อควำมทุกหน้ำ
ไม่ว่ำจะเป็นสำเนำหลักฐำนของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบุคคลอื่น (คูส่ มรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ หรือบุคคลอื่น
ไม่ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง)
7. หลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ หมำยถึง สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90 หรือ 91) ทีไ่ ด้ยื่นต่อกรมสรรพำกรในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ
กรณีผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแยกกัน ให้แนบ
สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของทุกคน
8. กรณีในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำไม่ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เนื่องจำกมีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์
ตำมประมวลรัษฎำกร ให้ชี้แจงกรณีไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. ในหน้ำ 6
9. กำรกรอกข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เรียงลำดับจำกผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
10. หำกช่องรำยกำรในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่เพียงพอ ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นใบแทรกได้

- ลับ -

- ลับ หน้า 1

1

ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขประจาตัวประชาชน

*

ผู้ยื่นบัญชี

*
วันเดือนปี เกิด ………./…………………../…………………..

ชื่อและชื่อสกุล……………………..………………………………………………….……………………….

อายุ.……………ปี

(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ชื่อเดิม……………………………………………………………… ชื่อสกุลเดิม……………………………………………..……………………….
สถานภาพ



.



โสด



สมรส



อยู่กินกันฉันสำมีภริยำ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

คูส่ มรสเสียชีวิต เมื่อวันที…่ ……../………………../………………



หย่ำ เมื่อวันที่………../………………../………………

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : อำคำร/หมู่บ้ำน…………………………….…………………………….เลขที่…* ……………..……………………หมู่ท…ี่ ..……………...
ตรอก/ซอย………………………………....ถนน………………………………………………...ตำบล/แขวง……………..…………………………………......
อำเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด……………………………………………..….รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์…* …………………………………....โทรศัพท์มือถือ*……………………………………………อีเมล์…*………………………………………………….…..
.

บิดา : ชื่อและชื่อสกุล………………………………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
มารดา : ชื่อและชื่อสกุล…………………..………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
ตาแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

วันที่เข้ารับตาแหน่ง

ประวัตกิ ารทางานย้อนหลัง 5 ปี
ระยะเวลาดารง
ตาแหน่ง (ปี พ.ศ.)

หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 2
เลขประจาตัวประชาชน

*

คู่สมรส

*
วันเดือนปี เกิด ………./…………………../…………………..

ชื่อและชื่อสกุล……………………..………………………………………………….……………………….

อายุ.……………ปี

(โปรดระบุคำนำหน้ำนำม ให้ชัดเจนว่ำเป็น นำย นำง นำงสำว หรือ ยศ)

ชื่อเดิม……………………………………………………………… ชื่อสกุลเดิม……………………………………………..……………………….
* กรณีคู่สมรสเป็นคนต่ำงด้ำว หนังสือเดินทำงเลขที่.....................................................................................................
สัญชำติ............................................................................. ประเทศ..........................................................................
สถานภาพการสมรส

 จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่………../………………../………………
 อยู่กินกันฉันสำมีภริยำ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

ตาแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน / ทีต่ ั้ง *

.



ไม่ได้ประกอบอำชีพ
หมายเหตุ

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :  ที่อยู่เดียวกันกับผู้ยื่นบัญชี
อำคำร/หมู่บ้ำน…………………………………………………….เลขที่…*………………………………หมู่ท…ี่ …………….. .
ตรอก/ซอย………………………………....ถนน………………………………………………...ตำบล/แขวง………………………………………..
อำเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด……………………………………………..….รหัสไปรษณีย์
*
โทรศัพท์…* …………………………………....โทรศัพท์มือถือ……………………………………………อี
เมล์…* ……………………………………..
.

บิดา : ชื่อและชื่อสกุล………………………………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………......………สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…
มารดา : ชื่อและชื่อสกุล…………………..………………………………………………………………...อำยุ……………….. ปี  ตำย
อำชีพ …………………………………………………………….....……สถำนที่ทำงำน……………………...............................................…

หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรสมำกกว่ำหนึ่งคน ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลคู่สมรสเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

.

- ลับ หน้า 3

บุตร




บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย ลำดับที่............................. จำนวน……..…….คน
บุตรที่เกิดจำกบิดำมำรดำที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดำได้แสดงออก หรือรับรองโดยอุปกำระเลี้ยงดู
ให้กำรศึกษำ ดูแลรักษำพยำบำล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมว่ำเป็นบุตรของตน
ลำดับที่............................. จำนวน……..…….คน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

1

................................................................................

2

................................................................................

3

................................................................................

4

................................................................................

5

................................................................................

อายุ

ที่อยู่ และ สถานศึกษา / ที่ทางาน

ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
วัน เดือน ปี เกิด*........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
* ......... ……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ที่อยู่.*........................................................................................
.........
*
……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................
ทีอ่ ยู่.*........................................................................................
.........
*
……………………..………………………………………………………………
สถำนศึกษำ.............................................................................
*
วัน เดือน ปี เกิด ........./..................../...................
ที่ทำงำน..................................................................................

หมายเหตุ กรณีมีบุตรมำกกว่ำช่องรำยกำร ผู้ยื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลบุตรเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 4

พี่น้อง
ลาดับที่

พีน่ ้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำ หรือมำรดำ จำนวน………….คน
ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ

ที่อยู่ * และ ที่ทางาน

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

...............

ที่อยู่.*........................................................................................
……………………..………………………………………………………………
ที่ทำงำน..................................................................................
…………………………………………………………………………………….

1
.......................................................................

2

3

4

5

6

7

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

หมายเหตุ กรณีมีพี่น้องมำกกว่ำช่องรำยกำร ผูย้ ื่นบัญชีสำมำรถจัดทำข้อมูลพี่น้องเป็นใบแทรกให้ครบทุกคนได้
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 5

2

ข้อมูลรายได้ต่อปี และรายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

รายได้ต่อปี (โดยประมาณ)

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

1. รายได้ประจา ได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม หรือโบนัส เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
2. รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่ำเช่ำ หรือกำรขำยทรัพย์สิน เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
3. รายได้จากการรับให้ ได้แก่ กำรรับให้ทรัพย์สิน หรือกำรรับมรดก เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
4. รายได้จากการทาเกษตรกรรม ได้แก่ กำรทำนำ กำรทำไร่ กำรทำสวนผลไม้ หรือกำรเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
5. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รำยได้ที่นอกเหนือจำกข้อ 1 ถึง 4 เช่น ค่ำนำยหน้ำ เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
หมายเหตุ..................................................................................................................................................................................
4

รวมรายได้ต่อปี

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 6
รายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. รายจ่ายประจา ได้แก่ ค่ำอุปโภคบริโภค ค่ำผ่อนที่อยู่อำศัย ค่ำผ่อนรถยนต์ หรือเบี้ยประกัน เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
(4) .................................................
(5) .................................................
(6) .................................................
(7) .................................................
(8) .................................................
(9) .................................................
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................
2. รายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน ค่ำอุปกำระบิดำมำรดำ ค่ำท่องเที่ยว หรือเงินบริจำค เป็นต้น
(1) .................................................
(2) .................................................
(3) .................................................
(4) .................................................
(5) .................................................
(6) .................................................
(7) .................................................
(8) .................................................
(9) .................................................
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................
4

รวมรายจ่ายต่อปี

3

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) - (8)

 กรณีไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. เนื่องจาก....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 7

4

ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้าพเจ้าขอแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายการต่อไปนี้

รายการทรัพย์สิน
1. เงินสด

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ยื่นบัญชี

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

. . . . . . . . .

เฉพาะเงินสดตั้งแต่สามแสนบาทขี้นไป

2. เงินฝาก

. . . . . . . .

3. เงินลงทุน

. . . . . . .

4. เงินให้กู้ยืม

. . . . . .

5. ที่ดิน

. . . . . . . .

6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
7. ยานพาหนะ

. . . . . .

8. สิทธิและสัมปทาน
9. ทรัพย์สินอื่น

. . .

. . . . . .

รวมทรัพย์สิน
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น

รายการหนี้สิน
1. เงินเบิกเกินบัญชี .

. . . . .

2. เงินกู้จากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่น . . . . .
3. หนี้สินที่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือ . . . . . . . .
4. หนี้สินอื่น . . . . . . . . .
รวมหนี้สิน
รวมหนี้สินทั้งสิน

คารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทรัพย์สินและหนีส้ ินที่แสดงไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและมีอยู่จริงทุกประการ

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ -

รายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 8

คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้แนบเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย ครบถ้วนแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
(กรุณาใส่เครื่องหมายถูก  ลงในช่อง หน้ารายการของเอกสารประกอบที่แนบมา)

รายการทรัพย์สิน
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

เงินสด
เงินฝาก
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ยานพาหนะ
สิทธิและสัมปทาน
ทรัพย์สินอื่น

รายการหนี้สิน






1.
2.
3.
4.

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
หนี้สินอื่น

สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
 ผู้ยื่นบัญชี
 คู่สมรส
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หากบั ญ ชี ท รั พย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบที่ ยื่ น ในครั้ ง นี้ เป็ น ตาแหน่ ง ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้ อ งเปิ ดเผยบั ญ ชี ท รั พย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ด าเนิ น การลบหรื อ ตั ด ทอนหรื อ ท าโดยประการอื่ น ใดในส าเนาบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงการดาเนินการดังกล่าวแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ยนื่ บัญชี
- ลับ -

- ลับ หน้า 9

รายละเอียดประกอบรายการเงินสด
ผู้ยื่นบัญชี
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนเงินรวม
จานวนเงินรวม
จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
กรณีถือครองเงินตราต่างประเทศ

ลาดับ
ที่

จานวนเงินบาท

สกุลเงิน

จานวนเงินตามสกุลเงิน

ของ
อัตราแลกเปลี่ยน
(บาท/หน่วย)

ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

คาชี้แจง
กรณีผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
มีวัตถุประสงค์ในการถือครองเงินสดดังกล่าว เพื่อ.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายการเงินสด

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือรวมกันตั้งแต่สำมแสนบำทขึ้นไป
ทั้งในรูปของธนบัตร เหรียญกษำปณ์ หรือรำยกำรที่เทียบเท่ำเงินสด
เช่น แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนำณัติ เป็นต้น

- กรณีเป็นรำยกำรทีเ่ ทียบเท่ำเงินสด ให้แสดง สำเนำแคชเชียร์
เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนำณัติ เป็นต้น

กรณีที่ถือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้เทียบเป็นสกุลเงินบำท
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนอ้ำงอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
กรณีถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ให้ชี้แจง
เหตุผลของการถือครองด้วย

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินฝาก

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินฝาก หมำยถึง เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน รวมถึง
สลำกออมทรัพย์ บัตรเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
- สถาบันการเงิน หมำยถึง ธนำคำร (ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำร
ของรัฐทุกแห่ง) และสถำบันกำรเงินอื่น เช่น บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
เป็นต้น

- สำเนำสมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชีและ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
หำกยอดเงินฝำกคงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่ำว ให้ใช้สำเนำ
สมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏยอดรำยกำรก่อนและหลังวันแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรือสำเนำสมุดคู่ฝำกที่ปรำกฏ
ยอดรำยกำรก่อนวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
พร้อมรับรองว่ำรำยกำรเงินฝำกไม่มีกำรเคลื่อนไหวจนถึงวันที่
มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำหนังสือรับรองยอดเงินฝำกคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรือ
- รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (STATEMENT) ของเดือนที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- สำเนำสลำกออมทรัพย์ หรือสำเนำบัตรเงินฝำก
- กรณีมีเงินฝำกในสถำบันกำรเงินอื่น ที่ไม่มีสมุดคูฝ่ ำก
ให้แสดงสำเนำหนังสือรับรองยอดเงินฝำกคงเหลือ หรือหลักฐำน
อื่นใด ที่แสดงยอดเงินฝำกคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 10

รายละเอียดประกอบรายการเงินฝาก
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
เลขที่บญ
ั ชี *

สถาบันการเงิน / สาขา

จานวนเงิน

ของ
ผย.

คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยนื่ บัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินลงทุน

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินลงทุน หมำยถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและที่รัฐบำล
ค้ำประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญำต หลักทรัพย์และ
เงินลงทุนอื่น
- หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้าประกัน หมำยถึง หลักทรัพย์ที่
รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ เช่น พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชำติ เป็นต้น
- หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต หมำยถึง หลักทรัพย์ของ
บริษัทที่จดทะเบียนและได้รับอนุญำตให้ทำกำร ซื้อ - ขำย ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้
หน่วยลงทุน สิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้/หน่วยลงทุนหรือตรำสำรอื่นใด
ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
กองทุนรวม กองทรัสต์ เป็นต้น
- หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น หมำยถึง หลักทรัพย์ของบริษัทที่มไิ ด้
ทำกำรซื้อ - ขำย ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุน
ในห้ำงหุ้นส่วน หรือกิจกำรค้ำอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนตัว
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสำมัญ หุ้นกู้ กิจกำรเลีย้ งสัตว์เพื่อกำรค้ำ
กำรลงทุนทำงกำรเกษตร กิจกำรร้ำนค้ำขำยของชำ เป็นต้น

- สำเนำพันธบัตร
- สำเนำหลักทรัพย์
- สำเนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นกู้/
หน่วยลงทุน
- สำเนำหนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือนำยทะเบียน
หลักทรัพย์ (Broker) หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ณ วันที่มี
หน้ำทีแ่ สดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำหลักทรัพย์หรือสำเนำหนังสือรับรองของบริษัท หรือ
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
- สำเนำหนังสือรับรองของห้ำงหุ้นส่วนหรือหลักฐำนกำร
เป็นหุ้นส่วน
- สำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้รบั ประโยชน์ในทรัสต์
- กรณีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ ณ วันที่มีหน้ำทีแ่ สดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หรือสำเนำใบเสร็จรับเงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ทรี่ ะบุ
จำนวนหุ้น
- กรณีเป็นกิจกำรค้ำอื่นที่ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนตัวให้ระบุสถำนที่
ดำเนินกิจกำร พร้อมทั้งภำพถ่ำยสถำนที่ดำเนินกิจกำร สำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) และบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน (ถ้ำมี)
- กรณีเป็นกิจกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรค้ำ กำรลงทุนทำงกำรเกษตร
ให้ระบุสถำนทีด่ ำเนินกิจกำร พร้อมทั้งภำพถ่ำยสถำนที่ดำเนิน
กิจกำร และบัญชีรำยกำรทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ
ทำงกำรเกษตร เช่น เครื่องสีข้ำว เครื่องเพำะกล้ำ เครื่อง
เกี่ยวนวดข้ำว เป็นต้น
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 11

รายละเอียดประกอบรายการเงินลงทุน
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ประเภทเงินลงทุน

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
จานวนหน่วย

วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่า ณ วันที่มีหน้าทีแ่ สดง
รายทรัพย์สินและหนี้สิน

ของ
ผย. คส.

บ.

* หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมำยถึง เงินที่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลกูย้ ืม

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกู้ยมื เงิน หรือหลักฐำนอื่นที่แสดง
กำรให้กู้ยืมเงิน เช่น สำเนำหนังสือรับสภำพหนี้ของลูกหนี้
สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิตกิ รรม สำเนำหลักประกัน
เป็นต้น
(กรณีให้นิติบุคคลกู้ยมื เงิน ให้แนบสำเนำงบกำรเงินประจำปี
และเอกสำรประกอบงบกำรเงินทีป่ รำกฏรำยกำรเงินกู้ของ
นิติบุคคลนั้นประกอบด้วย)
- กรณีไม่มีหลักฐำนกำรกู้ยมื ให้จดั ทำเอกสำรที่ระบุชื่อและ
ชื่อสกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวกของลูกหนี้ พร้อมสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของลูกหนี้ โดยระบุยอดหนี้คงเหลือ
ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 12

รายละเอียดประกอบรายการเงินให้กู้ยืม
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุล
ผู้กู้ยืม

ที่อยู่ */ อาชีพ ผู้กู้ยืม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน/เดือน/ปี
ที่ให้กู้ยืม

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยนื่ บัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการที่ดิน
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
มีสิทธิครอบครองตำมกฎหมำย

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำโฉนดทีด่ ิน หรือสำเนำเอกสำรแสดงสิทธิครอบครอง
ที่ดิน เช่น
แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ,ใบจอง (น.ส. 2) ,
หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข) ,
ใบไต่สวน (น.ส. 5) ,หนังสือแสดงกำรทำประโยชน์ ซึ่งออกให้แก่
สมำชิกนิคมสหกรณ์ (ก.ส.น. 5) ,หนังสือแสดงกำรทำประโยชน์
ซึ่งออกให้แก่สมำชิกนิคมสร้ำงตนเอง (น.ค. 3) ,หนังสืออนุญำต
ให้เข้ำทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นต้น
- สำเนำสัญญำซื้อขำย (ถ้ำมี)

- ลับ -

- ลับ หน้า 13

รายละเอียดประกอบรายการที่ดิน
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

ประเภท
เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่

แปลง จานวนเงินรวม
แปลง จานวนเงินรวม
แปลง จานวนเงินรวม
ที่ตั้ง

ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

เนื้อที่
ไร่

งาน

ตร.ว.

ว/ด/ป
ที่ได้มา

การได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หมำยถึง บ้ำนที่พกั อำศัย
และสิ่งปลูกสร้ำงอื่น เช่น บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮำส์ ห้องชุด
ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว โกดังเก็บของ เรือนแพแถว แพหรือเรือ
ซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- กรณีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นที่มีเลขที่ทะเบียนบ้ำน
ให้แนบภำพถ่ำยสำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมระบุว่ำปลูกสร้ำง
บนที่ดินแปลงใดและของบุคคลใด หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุด
- กรณีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นไม่มเี ลขที่ทะเบียนบ้ำน
ให้แนบภำพถ่ำยสี พร้อมระบุว่ำปลูกสร้ำงบนที่ดินแปลงใด
และของบุคคลใด

- ลับ -

- ลับ หน้า 14

รายละเอียดประกอบรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับ
ที่

ประเภท /
ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

เลขที่ *

หลัง จานวนเงินรวม
หลัง จานวนเงินรวม
หลัง จานวนเงินรวม
ที่ตั้ง

ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

ปลูกสร้างบน
เอกสารสิทธิ์
(เลขที่)

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
ว/ด/ป
ที่ได้มา

การได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการยานพาหนะ
ยานพาหนะ หมำยถึง ยำนพำหนะต่ำง ๆ เช่น รถจักรยำนยนต์
รถยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อใช้งำนทำงกำรเกษตร เรือยนต์
เครื่องบินส่วนบุคคล เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำทะเบียน หรือคู่มือกำรจดทะเบียนยำนพำหนะ
เช่น สำเนำทะเบียนรถยนต์ สำเนำทะเบียนรถจักรยำนยนต์
ใบอนุญำตใช้เรือ ใบสำคัญจดทะเบียน(อำกำศยำน) เป็นต้น
- เอกสำรอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
- กรณียำนพำหนะเก่ำ ไม่มีสำเนำจดทะเบียน หรือเอกสำร
อื่นใด ให้แนบภำพถ่ำยสี พร้อมระบุว่ำเป็นยำนพำหนะ
ประเภทใด และของบุคคลใด

- ลับ -

- ลับ หน้า 15

รายละเอียดประกอบรายการยานพาหนะ
ผู้ยื่นบัญชี รถยนต์
มูลค่ารวม
คู่สมรส รถยนต์
มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รถยนต์
มูลค่ารวม
ลาดับ
ที่

ประเภท

คัน รถจักรยานยนต์
คัน รถจักรยานยนต์
คัน รถจักรยานยนต์

หมายเลข
ทะเบียน

จังหวัด

คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
คัน เรือยนต์
ลา เครื่องบิน
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ลา
ลา
ลา
ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการสิทธิและสัมปทาน

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

สิทธิและสัมปทาน หมำยถึง สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรที่รัฐ
อนุญำตให้เอกชนจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ จนถึงสิทธิที่รฐั หรือเอกชนรับรอง และสำมำรถ
คำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์
ในงำนวรรณกรรม ศิลปกรรม สิทธิตำมสัญญำสัมปทำนต่ำง ๆ
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน สิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสำร
สิทธิของทำงรำชกำร สิทธิสมำชิกสนำมกอล์ฟ ประกันชีวิต
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรจ้ำงปลูกสร้ำงโรงเรือน สัญญำจองซื้อบ้ำนหรือห้องชุด เป็นต้น

- สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
- สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิในกำรเป็นสมำชิกสโมสร หรือชมรม
- สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิ เช่น สัญญำเช่ำ สัญญำจะซื้อจะขำย
- ใบชำระภำษีที่ดิน หรือภำพถ่ำยสีที่ดินที่ครอบครอง
ทำประโยชน์
- สำเนำหน้ำสัญญำกรมธรรม์ และเอกสำรรับรองกำรชำระ
เบี้ยประกันทีผ่ ่ำนมำ หรือมูลค่ำเวนคืนกรมธรรม์ ณ วันที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำใบแจ้งยอดเงินสมำชิกประจำปี กองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.)
- สำเนำใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สำเนำสัญญำจ้ำงปลูกสร้ำงโรงเรือนฯ และสำเนำหลักฐำนกำร
จ่ำยหรือรับเงินของผู้รับจ้ำง หรือสัญญำจองซื้อห้องชุด หรือ
สัญญำจองซื้อบ้ำน

- ลับ -

- ลับ หน้า 16

รายละเอียดประกอบรายการสิทธิและสัมปทาน
ผู้ยื่นบัญชี มูลค่ารวม
คู่สมรส มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวม
ลาดับที่

ประเภท

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

วัน / เดือน / ปี
ที่สิ้นสุด

มูลค่า

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

ทรัพย์สินอื่น หมำยถึง ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนติ ิภำวะแต่ละรำย นอกจำกทรัพย์สินที่ระบุในรำยกำร
ที่ 1 - 8 โดยแยกประเภททรัพย์สนิ อื่น ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อัญมณี เครื่องประดับ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
ทองคำ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
อำวุธปืน มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
นำฬิกำ มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
งำนศิลปะ โบรำณวัตถุ พระเครื่อง พระบูชำ หรือวัตถุมงคล
มูลค่ำรวมกันตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป
(6) ทรัพย์สินอื่นนอกจำกประเภททรัพย์สิน (1) – (5)
ที่มีมูลค่ำต่อชิ้นตั้งแต่สองแสนบำทขึ้นไป

- ภำพถ่ำยสี พร้อมบัญชีแสดงรำยละเอียด
- ใบรับรองคุณภำพสินค้ำ หรือใบสำคัญแสดงกำรซื้อ
หรือใบทะเบียนสินค้ำ (ถ้ำมี) และแสดงมูลค่ำปัจจุบันของ
ทรัพย์สินแต่ละรำยกำร
- ใบอนุญำตให้มีและใช้อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(แบบ ป.4)

- ลับ -

- ลับ หน้า 17

รายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี มูลค่ารวม
คู่สมรส มูลค่ารวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวม
ลาดับ
ที่

รายการ

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
จานวนหน่วย

วัน / เดือน / ปี
ที่ได้มา

มูลค่าปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชี หมำยถึง
 เงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร
 หนีค้ ้ำงชำระบัตรเครดิตทุกประเภทรวมกัน
ตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทขึ้นไป

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- สำเนำสมุดคูฝ่ ำกที่ปรำกฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และยอดหนี้
คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หำกยอดหนี้คงเหลือไม่ตรงในวันดังกล่ำว ให้สำเนำสมุดคู่ฝำกที่
ปรำกฏยอดหนี้รำยกำรก่อนและหลังวันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน หรือ
- รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Statement) ของเดือนที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำสัญญำเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือสำเนำหนังสือ
รับรองยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มิใช่วงเงิน
เบิกเกินบัญชีตำมสัญญำ
- สำเนำใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ทั้งนี้ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต จะออก
ให้เป็นรำยเดือน ให้ใช้เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้ำที่แสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 18

รายละเอียดประกอบรายการเงินเบิกเกินบัญชี
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับที่

สถาบันการเงิน / สาขา

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

เลขที่บญ
ั ชี /
*
เลขที่บตั รเครดิต

ยอดหนี้คงเหลือ

ของ
ผย. คส.

บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หมำยถึง เงินกู้ทุกประเภท
จำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอืน่ ที่ค้ำงชำระ
สถำบันกำรเงินอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
โรงรับจำนำ เป็นต้น

- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกูย้ มื เงิน และสำเนำหนังสือรับรอง
ยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่มี
หน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำใบเสร็จชำระหนี้ หรือใบแจ้งหนี้ที่ระบุยอดหนีค้ งเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จชำระหนี้ จะออกให้เป็นรำยเดือน
ให้ใช้เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและ
หนี้สิน หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มหี น้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน
- หลักฐำนอื่นใด ที่แสดงยอดหนีเ้ งินกู้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 19

รายละเอียดประกอบรายการเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี จานวน
คู่สมรส จานวน
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน
ลาดับที่

สถาบันการเงินอื่น / สาขา

บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม
บัญชี จานวนเงินรวม

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

วัน / เดือน / ปี
ที่ทาสัญญา

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

คาอธิบายรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

หนี้สินทีม่ ีหลักฐานเป็นหนังสือ หมำยถึง หนี้สินหรือเงินกู้ที่มี
หลักฐำนเป็นหนังสือจำกบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ธนำคำร
และสถำบันกำรเงินอื่น เช่น บริษทั ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทุนหมู่บำ้ น
เป็นต้น รวมถึงหนีส้ ินจำกกำรเช่ำซื้อยำนพำหนะด้วย

- สำเนำหนังสือหรือสัญญำกู้ยมื เงิน และสำเนำหนังสือรับรอง
ยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งแสดงยอดเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ณ วันที่
มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
- สำเนำใบเสร็จชำระหนี้ หรือใบแจ้งหนี้ที่ระบุยอดหนีค้ งเหลือ
ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จชำระหนี้ จะออกให้เป็นรำยเดือนให้ใช้
เดือนก่อนหน้ำวันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
หรืออนุโลมให้ใช้เดือนที่มีหน้ำที่ยนื่ บัญชี หรือ
- กรณีเป็นหนีเ้ ช่ำซื้อยำนพำหนะ ให้ใช้สำเนำสัญญำเช่ำซื้อ และ
สำเนำหนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือ หรือสำเนำใบเสร็จชำระ
หนี้ค่ำงวดรถที่แสดงยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- สำเนำหลักฐำนอื่นใด ที่แสดงถึงกำรเป็นหนี้ และยอดหนี้
คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน

คาอธิบายรายการหนี้สินอื่น
หนี้สินอืน่ หมำยถึง หนี้สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ที่ 1 - 3 เช่น หนี้สินจำกกำรกู้ยืมโดยมิได้ทำสัญญำ หนีส้ ินตำม
คำพิพำกษำ เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารประกอบ
- ให้จัดทำเอกสำรทีร่ ะบุชื่อและชือ่ สกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่ตดิ ต่อ
ได้สะดวกของเจ้ำหนี้ พร้อมแสดงยอดเงินกู้คงเหลือ (เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย) ณ วันที่แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
- สำเนำคำพิพำกษำ
- สำเนำหลักฐำนอื่นใด ที่แสดงถึงกำรเป็นหนี้ และแสดง
ยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่มีหน้ำที่แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน

- ลับ -

- ลับ หน้า 20

รายละเอียดประกอบรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้กู้

ที่อยู่ผู้ให้กู้

*

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
วัน / เดือน / ปี
ที่ทาสัญญา

จานวนเงิน
จานวนเงินกู้
ตามสัญญา

ของ
ยอดหนี้คงเหลือ

ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

รายละเอียดประกอบรายการหนี้สินอื่น
ผู้ยื่นบัญชี จานวนเงินรวม
คู่สมรส จานวนเงินรวม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนเงินรวม
ลาดับ
ที่

ชื่อและชื่อสกุลผู้ให้กู้ / เจ้าหนี้

บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)
บาท (ยกไปกรอกในบัญชีฯ หน้า 7)

ที่อยู่ผู้ให้กู้ *

วัน / เดือน / ปี
ที่กู้

ยอดหนี้คงเหลือ

ของ
ผย. คส. บ.

หมายเหตุ ผย. = ผู้ยื่นบัญชี , คส. = คู่สมรส , บ. = บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

รายละเอียดของเอกสารประกอบ
ลาดับที่
1

จานวน
(แผ่น)

รายการเอกสาร
สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ (ภ.ง.ด. 90, 91)

2

เอกสารประกอบประเภทรายการทรัพย์สิน
(1) เงินสด
(2) เงินฝำก
(3) เงินลงทุน
(4) เงินให้กู้ยืม
(5) ที่ดิน
(6) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำง
(7) ยำนพำหนะ
(8) สิทธิและสัมปทำน
(9) ทรัพย์สินอื่น

3

เอกสารประกอบประเภทรายการหนี้สิน
(1) เงินเบิกเกินบัญชี
(2) เงินกู้จำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอื่น
(3) หนี้สินที่มีหลักฐำนเป็นหนังสือ

4

(4) หนี้สินอื่น
สำเนำเอกสำรอื่น ๆ (อำทิ หนังสือหรือคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือลำออก บัตรประจำตัวประชำชน
ใบสำคัญจดทะเบียนสมรส ใบสำคัญกำรหย่ำ หนังสือสำคัญแสดงกำรเปลีย่ นชื่อตัว มรณบัตร เป็นต้น)
รวมเอกสารทั้งสิ้น

หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ที่

ลงชื่อ
- ลับ -

ผู้ยื่นบัญชี

- ลับ -

บทกาหนดโทษ
ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
ผู้ ใ ด จ ง ใ จ ไม่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายการ ทรั พย์ สิ น แ ละห นี้ สิ น แ ละ เอกสา ร ประกอบ
ต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือ จงใจยื่นบัญชี แสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ ท ราบ และมี พ ฤติ ก ารณ์ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี เ จตนาไม่ แ สดงที่ ม าแห่ ง ทรั พ ย์ สิ น
หรื อ หนี้ สิ น ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ลับ -

