สรุปการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้
1. ผู้ดำรงตำแหน่งอธิกำรบดี
ตำมมำตรำ 102 (7) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2561 และตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง กำหนด
ตำแหน่งของผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 102 พ.ศ. 2561
2. ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี
ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. 2561 และตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง
ของผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 102 พ.ศ. 2561
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง
ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะ ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศ ให้ ร วมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ม อบหมำยให้ อ ยู่ ใ นควำม
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
กรณีทรัพย์สินที่อยู่ในควำมครอบครองของบุคคลอื่นหรือที่ให้บุคคลอื่นถือครองแทนต้องมีหนังสือรับรอง
จำกผู้ครอบครองหรือผู้ถือครองแทนว่ำทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย
กาหนดเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1. กรณีเข้ารับตาแหน่ง ให้แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิ้นที่มีอยู่จริงในวันเข้ำรับตำแหน่ง โดยให้ ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ถัดจำกวันเข้ำรับตำแหน่ง
*กรณีที่มีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้ง ให้มีผลย้อนหลัง หรือกรณีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง โดยให้ยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ถัดจำกวันที่มีพระรำชโองกำร หรือวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
2. กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่
อยู่จริงในวันที่ทุกสำมปีตลอดเวลำที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ถัดจำกวันดำรงตำแหน่งครบทุกสำมปี
3. กรณีพ้นจากตาแหน่ง หรือกรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่
อยู่จริงในวันที่พ้นจำกตำแหน่ง หรือกรณีพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ถัดจำกวันพ้นจำกตำแหน่ง หรือกรณีพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ
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การขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ยื่นบัญชีอำจยื่นคำขอขยำยระยะเวลำยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยจัดทำเป็นหนังสืออย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตัวและชื่อสกุล ของผู้ยื่นบัญชี
2. ตำแหน่งที่ยื่น
3. ยื่นบัญชีกรณีเข้ำรับตำแหน่ง กรณีที่ดำรงตำแหน่งครบทุกสำมปี กรณีพ้นจำกตำแหน่ง หรือ
กรณีพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ แล้วแต่กรณี
4. วันที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชี
5. เหตุผลและควำมจำเป็น
ทั้งนี้ สำนักงำน ป.ป.ช. จะอนุญำตขยำยระยะเวลำหรือไม่ก็ได้ กำรขยำยระยะเวลำต้องไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและจะขอขยำยระยะเวลำยื่นได้เพียงครั้งเดียว
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเกินกาหนดระยะเวลา
ผู้ยื่นบัญชีต้องชี้แจงเหตุผลชองกำรยื่นบัญชีล่ำช้ำ ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยจัดทำเป็นหนังสืออย่ำง
น้อยต้องระบุรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตัวและชื่อสกุล ของผู้ยื่นบัญชี
2. ตำแหน่งที่ยื่น
3. ยื่นบัญชีกรณีเข้ำรับตำแหน่ง กรณีที่ดำรงตำแหน่งครบทุกสำมปี กรณีพ้นจำกตำแหน่ง หรือ
กรณีพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ แล้วแต่กรณี
4. วันที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชี
5. เหตุผลของกำรยื่นล่ำช้ำ
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้
1. แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมแบบที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ตำมประกำศเรื่อง แบบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน สำมำรถดำวน์โหลดแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ที่ https://www.nacc.go.th
หรือสแกน QR Code นี้

(ไฟล์ PDF)

(ไฟล์ Word)

(ตัวอย่ำงกำรกรอก)
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ข้อควรระวัง "กำรกรอกข้อมูลในแบบบัญชีไฟล์ word เป็นกำรกรอกข้อมูลในกล่องข้อควำมตำมตัวอย่ำง
และโปรดระวังอย่ำให้หน้ำเคลื่อน โดยเฉพำะด้ำนท้ำยหน้ำต้องมีช่องสำหรับลงลำยมือชื่อ และใช้ฟอนต์
TH Sarabun PSK"
2. ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ
2.1 ผู้ดำรงตำแหน่งอธิกำรบดี จำนวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ อีกชุดหนึ่งเป็นสำเนำคู่ฉบับและปกปิด
ข้อควำมในสำเนำยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
2.2 ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี จำนวน 1 ชุด
ช่องทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นยื่นแทน ได้ที่
1.1 สำนักทะเบียนและพัฒนำระบบตรวจสอบ อำคำร 4 ชั้น 1
สำนักงำน ป.ป.ช. ถนนสนำมบินน้ำ ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2528 4800 ต่อ 3010, 7023
1.2 สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2. ยื่นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. ยื่นด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันระบบยังไม่เปิดใช้งำน)
ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
1. กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ถือว่าเป็นหน้าที่เฉพาะตัวของผู้มีหน้ำที่ยื่น หำกจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสำรประกอบด้วยข้อควำมเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบต้องพ้นจำก
ตำแหน่ง ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ใช้แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดเท่านั้น
3. ต้องแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ที่มีอยู่จริงทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และทรัพย์สินที่มอบหมำยให้อยู่ในควำมครอบครอง หรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
4. ทรัพย์สินและหนี้สินรำยกำรใดที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลให้แสดงเฉพำะส่วนของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
5. เอกสำรที่มีข้อควำมทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ต้องสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ
6. ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้ในบัญชีทรั พย์สินและหนี้สิน
และสำเนำหลักฐำนที่ยื่นทุกหน้ำ ไม่ว่ำเอกสำรนั้นจะเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ในกรณีไม่มีข้อมูลทรัพย์สินหรือหนี้สินให้ผู้ยื่นขีดเส้นทแยงในช่องรำยกำรทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วย
งานทะเบียนประวัติ กองบริหารงานบุคคล
18 ตุลาคม 2564

