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ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
2. ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น
รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง พ.ศ. 2554
3. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
4. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศกำหนดเพิ่มเติมจำกมำตรำ 39
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้แก่
1.1 นำยกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
1.4 สมำชิกวุฒิสภำ
1.5 ข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง ได้แก่
1.5.1 ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2535
(1) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี
(2) ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี
(3) ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
(4) ที่ปรึกษำรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(5) เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
(6) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
(7) โฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(8) รองโฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(9) เลขำนุกำรรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(10) ประจำสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
(11) ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(12) เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
(13) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
(14) เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
(15) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
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1.5.2 ตำม พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
(1) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
(3) เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
(4) ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
(5) ประธำนที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
(6) ที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร*
* ยื่นบัญชีฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง พ.ศ. 2554
1.6 ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ (พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 2554) ได้แก่
(1) ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำ
(2) ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ
(3) ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(4) ที่ปรึกษำประธำนวุฒิสภำ
(5) ที่ปรึกษำรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(6) ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒิสภำ
(7) ที่ปรึกษำผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
(8) โฆษกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(9) โฆษกประธำนวุฒิสภำ
(10) โฆษกผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
(11) เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ
(12) เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ
(13) เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(14) เลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ
(15) เลขำนุกำรรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(16) เลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ
(17) เลขำนุกำรผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
(18) ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ
(19) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ
(20) ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(21) ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ
(22) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
(23) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ
(24) ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร
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2. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 ได้แก่
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
- รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
- ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
- เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
- สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(2) เทศบาลนคร
- นำยกเทศมนตรี
- รองนำยกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
- เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
- สมำชิกสภำเทศบำล
(3) เทศบาลเมือง
- นำยกเทศมนตรี
- รองนำยกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษำเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
- เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
- สมำชิกสภำเทศบำล
(4) เทศบาลตาบล
- นำยกเทศมนตรี
- รองนำยกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
- เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
(5) องค์การบริหารส่วนตาบล
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(1) กรุงเทพมหานคร
- ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
- รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
- ประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
- สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร
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(2) เมืองพัทยา
- นำยกเมืองพัทยำ
- รองนำยกเมืองพัทยำ
- ประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ และเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ
- สมำชิกสภำเมืองพัทยำ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และตามประกาศคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่
(1) ประธำนศำลฎีกำ
(2) ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
(3) ประธำนศำลปกครองสูงสุด
(4) อัยกำรสูงสุด
(5) กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(6) ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
(7) ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
(8) กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
(9) รองประธำนศำลฎีกำ
(10) รองประธำนศำลปกครองสูงสุด
(11) หัวหน้ำสำนักตุลำกำรทหำร
(12) ผู้พิพำกษำในศำลฎีกำ
(13) ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด
(14) รองอัยกำรสูงสุด
(15) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (ตำมนิยำมในมำตรำ 4)
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ทบวง กรม
- ปลัดกระทรวงกลำโหม
- ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
- ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ
- ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
- ปลัดกรุงเทพมหำนคร
- กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ
- หัวหน้ำหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
- กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนอื่นของรัฐตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด โดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เช่น ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
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- ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติ เช่น อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรรมกำรและ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และประธำน
กรรมกำรนโยบำย กรรมกำรนโยบำย กรรมกำรบริหำร ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียง
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(16) ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
(17) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(18) เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
(19) เลขำธิกำรวุฒิสภำ
(20) กรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม
(21) กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี
(22) ผู้แทนกำรค้ำไทย
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติมจากมาตรา 39
4.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงตามมาตรา 40 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(1) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
(2) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(3) คณะกรรมกำรธุรกรรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(4) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
(5) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(6) ผู้บัญชำกำรตำรวจนครบำล
(7) ผู้บัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
(8) ผู้บัญชำกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(9) ผู้บัญชำกำร ตำรวจภูธรภำค
(10) ผู้บังคับกำรอำนวยกำร กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
(11) ผู้บังคับกำรตำรวจจรำจร
(12) ผู้บังคับกำรตำรวจนครบำล
(13) ผู้บังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
(14) ผู้บังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ
(15) ผู้บังคับกำรอำรักขำและควบคุมฝูงชน
(16) ผู้บังคับกำรอำนวยกำร กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
(17) ผู้บังคับกำรปรำบปรำม
(18) ผู้บังคับกำรตำรวจทำงหลวง
(19) ผู้บังคับกำรตำรวจรถไฟ
(20) ผู้บังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว
(21) ผู้บังคับกำรตำรวจน้ำ
(22) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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(23) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์
(24) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ
(25) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
(26) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(27) ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
(28) ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(29) ผู้บังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง
(30) ผู้บังคับกำรสืบสวนสอบสวน สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(31) ผู้บังคับกำรอำนวยกำร ตำรวจภูธรภำค
(32) ผู้บังคับกำรสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภำค
(33) ผู้บังคับกำร ตำรวจภูธรจังหวัด
(34) สรรพำกรภำค
(35) สรรพำกรพื้นที่
(36) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
(37) สรรพสำมิตพื้นที่
(38) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรตรวจของผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
(39) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ
(40) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
(41) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำลำดกระบัง
(42) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ
(43) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง
(44) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกรภำค
(45) นำยด่ำนศุลกำกร
(46) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
(47) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
(48) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
(49) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
(50) อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(51) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
(52) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
(53) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่ง
(54) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งกรุงเทพใต้
(55) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งธนบุรี
(56) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ
(57) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำกรุงเทพใต้
(58) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำธนบุรี
(59) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง
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(60) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลล้มละลำยกลำง
(61) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง
(62) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแรงงำนกลำง
(63) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง
(64) อธิบดีผู้พิพำกษำภำค
(65) ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัด (เฉพำะผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งที่ศำลจังหวัดและ
ปฏิบัติรำชกำรที่ศำลจังหวัดอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น ไม่หมำยควำมรวมถึงผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัด แต่ดำรง
ตำแหน่งหรือปฏิบัติรำชกำรประจำสำนักงำนศำลยุติธรรม)
(66) อธิบดีอัยกำรภำค/อธิบดีอัยกำร
(67) อัยกำรจังหวัด ได้แก่ พนักงำนอัยกำร ซึ่งปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งอัยกำรจังหวัด ณ สำนักงำน
อัยกำรจังหวัด สำนักงำนอัยกำรคดีศำลแขวง สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัด และสำนักงำน
อัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด
(68) เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด
(69) เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด สำขำในกรุงเทพมหำนคร
(70) ผู้อำนวยกำรทัณฑสถำน
(71) ผู้บัญชำกำรเรือนจำพิเศษ
(72) ผู้บัญชำกำรเรือนจำกลำง
(73) ผู้บัญชำกำรเรือนจำจังหวัด
(74) โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
(75) อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแรงงำนภำค
(76) ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลแขวง
(77) ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัด
4.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 40 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรกำหนดตำแหน่ง)
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การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธำนวุฒิสภำ ตำมมำตรำ 15
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ตำมมำตรำ 39 (15) แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กรรมการ ป.ป.ช. ประจาจังหวัด มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/19

