






ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก  
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  234  (3)  บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๓)  ประกอบมาตรา  ๑๐๒  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น   
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้  ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

1) กรุงเทพมหานคร 
 (1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓) ประธานที่ปรึกษา  ที่ปรึกษา  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
2) เมืองพัทยา 
 (1) นายกเมืองพัทยา 
 (๒) รองนายกเมืองพัทยา 
 (๓) ประธานที่ปรึกษา  ที่ปรึกษา  และเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
 (๔) สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๓) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4) เทศบาลนคร 
 (1) นายกเทศมนตรี 
 (๒) รองนายกเทศมนตรี 
 (๓) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 (๔) สมาชิกสภาเทศบาล 
5) เทศบาลเมือง 
 (1) นายกเทศมนตรี 
 (๒) รองนายกเทศมนตรี 
 (๓) สมาชิกสภาเทศบาล 
6) เทศบาลตําบล 
 (1) นายกเทศมนตรี 
 (๒) รองนายกเทศมนตรี 
7) องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ 5 การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่าเป็นการยื่น 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

มาตรา  ๑๐๖  กําหนดให้เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์  และเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  เฉพาะนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๒)  (๓)  (๗)  
และ  (๙)  รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
และมาตรา  106  วรรคสอง  กําหนดให้การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นตําแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
1) กรุงเทพมหานคร 
 (1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2) เมืองพัทยา 
 (1) นายกเมืองพัทยา 
 (๒) รองนายกเมืองพัทยา 
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



4) เทศบาลนคร 
 (1) นายกเทศมนตรี 
5) เทศบาลเมือง 
 (1) นายกเทศมนตรี 
6) เทศบาลตําบล 
 (1) นายกเทศมนตรี 
7) องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ รักษาการ 

ตามประกาศนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๓   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  234  (3)  บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
รวมทั้ งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของบุคคลดังกล่าว  ทั้ งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  28  (3)  ประกอบมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา  ๑๐๓  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554   

(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2554  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557   

(3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2554  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2558   
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(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2554  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559   

(5) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2554  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๑) ศาลยุติธรรม 
 ๑.1 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
 ๑.2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  (แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด   

ที่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจําสํานักงานศาลยุติธรรม) 
(๒) สํานักงานอัยการสูงสุด 
 ๒.๑ อัยการจังหวัด  ได้แก่  พนักงานอัยการ  ซึ่งปฏิบัติราชการในตําแหน่งอัยการจังหวัด  

ณ  สํานักงานอัยการจังหวัด  สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง  สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  
และสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด   

(๓) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
 ๓.1 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๓.2 ผู้อํานวยการสํานักวินัยการเงินการคลัง 
 ๓.3 ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 ๓.4 ผู้อํานวยการสํานักคดี 
 ๓.๕ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
 ๓.๖ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษ 
 ๓.๗ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ๓.๘ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ 
 ๓.9 ผู้อํานวยการสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
 ๓.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
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(๔) สํานักนายกรัฐมนตรี   
 ๔.๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๔.๑.๑ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๔.๒ กรมประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๒.1 รองอธิบดี 
 ๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๔.๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ๔.๔.1 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรี  พ.ศ.  2546 
  ๔.๔.๒ ประธานผู้แทนการค้าไทย  และผู้แทนการค้าไทย  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย  พ.ศ.  25๕๒ 
  ๔.๔.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
 ๔.๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๔.๕.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
  ๔.๖.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๔.๗ สํานักงบประมาณ 
  ๔.๗.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๔.๘ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  ๔.๘.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๔.๙.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   ๔.๑๐.๑ รองเลขาธิการ 
 ๔.๑๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ๔.๑๑.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   ๔.๑๒.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๑๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   ๔.๑๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๔.๑๔ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
   ๔.๑๔.1 รองเลขาธิการ 
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(๕) กระทรวงกลาโหม   
 ๕.๑ สํานักงานรัฐมนตรี   
  ๕.๑.๑ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี 
  ๕.๑.๒ จเรทหารทั่วไป 
 ๕.๒ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๕.๒.๑ รองปลัดกระทรวง 
  ๕.๒.๒ หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวง 
  ๕.๒.๓ หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร 
  ๕.๒.๔ หัวหน้าอัยการทหาร 
  ๕.๒.๕ เลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวง 
  ๕.๒.๖ ตุลาการพระธรรมนูญ 
  ๕.๒.๗ หัวหน้าสํานักงาน 
  ๕.๒.๘ ผู้อํานวยการ 
  ๕.๒.๙ เจ้ากรม 
  ๕.๒.1๐ รองผู้อํานวยการ 
  ๕.๒.1๑ รองเจ้ากรม 
 ๕.๓ กองบัญชาการกองทัพไทย   
  ๕.๓.1 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
  ๕.๓.๒ เสนาธิการทหาร 
  ๕.๓.๓ รองเสนาธิการทหาร 
  ๕.๓.๔ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 
  ๕.๓.๕ ผู้บัญชาการ 
  ๕.๓.๖ ผู้อํานวยการ 
  ๕.๓.๗ เจ้ากรม 
  ๕.๓.๘ จเรทหาร 
  ๕.๓.๙ ปลัดบัญชีทหาร 
  ๕.๓.๑๐ รองผู้บัญชาการ 
  ๕.๓.๑๑ รองผู้อํานวยการ 
  ๕.๓.๑๒ รองเจ้ากรม 
  ๕.๓.๑๓ รองจเรทหาร 
  ๕.๓.๑๔ รองปลัดบัญชีทหาร 
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 ๕.๔ กองทัพบก   
  ๕.๔.๑ รองผู้บัญชาการทหารบก 
  ๕.๔.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 
  ๕.๔.3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
  ๕.๔.๔ เสนาธิการทหารบก 
  ๕.๔.๕ รองเสนาธิการทหารบก 
  ๕.๔.๖ แม่ทัพภาค 
  ๕.๔.๗ รองแม่ทัพภาค 
  ๕.๔.๘ แม่ทัพน้อย 
  ๕.๔.๙ เลขานุการกองทัพบก 
  ๕.๔.๑๐ ผู้บัญชาการ 
  ๕.๔.๑๑ ผู้อํานวยการ 
  ๕.๔.๑๒ เจ้ากรม 
  ๕.๔.๑๓ ปลัดบัญชีทหารบก 
  ๕.๔.๑๔ รองผู้บัญชาการ 
  ๕.๔.๑๕ รองผู้อํานวยการ 
  ๕.๔.๑๖ รองเจ้ากรม 
  ๕.๔.๑๗ รองปลัดบัญชีทหารบก 
  ๕.๔.๑๘ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  (ประธาน

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)   
  ๕.๔.๑๙ รองผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
 ๕.๕ กองทัพเรือ   
  ๕.๕.๑ รองผู้บัญชาการทหารเรือ 
  ๕.๕.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 
  ๕.๕.๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 
  ๕.๕.๔ เสนาธิการทหารเรือ 
  ๕.๕.5 รองเสนาธิการทหารเรือ 
  ๕.๕.๖ เลขานุการกองทัพเรือ 
  ๕.๕.๗ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 
  ๕.๕.๘ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 
  ๕.๕.๙ ผู้บัญชาการ 
  ๕.๕.๑๐ ผู้อํานวยการ 
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  ๕.๕.๑๑ เจ้ากรม 
  ๕.๕.๑๒ ปลัดบัญชีทหารเรือ 
  ๕.๕.๑๓ รองผู้บัญชาการ 
  ๕.๕.๑๔ รองผู้อํานวยการ 
  ๕.๕.๑๕ รองเจ้ากรม 
  ๕.๕.๑๖ รองปลัดบัญชีทหารเรือ 
  ๕.๕.๑๗ ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา   
  ๕.๕.๑๘ ผู้อํานวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   
 ๕.๖ กองทัพอากาศ   
  ๕.๖.๑ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
  ๕.๖.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 
  ๕.๖.๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 
  ๕.๖.๔ เสนาธิการทหารอากาศ 
  ๕.๖.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ 
  ๕.๖.๖ เลขานุการกองทัพอากาศ 
  ๕.๖.7 ผู้บัญชาการ 
  ๕.๖.๘ ผู้อํานวยการ 
  ๕.๖.๙ เจา้กรม 
  ๕.๖.๑0 ปลัดบัญชีทหารอากาศ 
  ๕.๖.๑1 รองผู้บัญชาการ 
  ๕.๖.๑2 รองผู้อํานวยการ 
  ๕.๖.๑3 รองเจ้ากรม 
  ๕.๖.๑4 รองปลัดบัญชีทหารอากาศ 
 ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตาม  (๕)  ต้องเป็น

ข้าราชการทหารที่มียศระดับพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  เว้นแต่ตําแหน่งตาม  ๕.๔.๑๘,  
๕.๔.๑๙,  ๕.๕.๑๗  และ  ๕.๕.๑๘  ไม่กําหนดชั้นยศ 

(๖) กระทรวงการคลัง   
 ๖.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๖.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๖.๒ กรมธนารักษ์ 
  ๖.๒.1 รองอธิบดี 
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 ๖.๓ กรมบัญชีกลาง 
  ๖.๓.๑ รองอธิบดี 
 ๖.๔ กรมศุลกากร   
  ๖.๔.1 รองอธิบดี 
  ๖.๔.2 ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร 
  ๖.๔.3 ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค 
  ๖.๔.4 นายด่านศุลกากร 
 ๖.๕ กรมสรรพสามิต   
  ๖.๕.1 รองอธิบดี 
  ๖.๕.2 ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
  ๖.๕.3 สรรพสามิตพื้นที่ 
 ๖.๖ กรมสรรพากร   
  ๖.๖.1 รองอธิบดี 
  ๖.๖.2 สรรพากรภาค 
  ๖.๖.3 สรรพากรพื้นที่ 
 ๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  ๖.๗.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๖.๘ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  ๖.๘.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๖.๙ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  ๖.๙.1 รองผู้อํานวยการ 
(๗) กระทรวงการต่างประเทศ   
 ๗.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๗.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๗.๒ กรมการกงสุล 
  ๗.๒.1 รองอธิบดี 
 ๗.๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ๗.๓.1 รองอธิบดี 
 ๗.๔ กรมพิธีการทูต 
  ๗.๔.1 รองอธิบดี 
 ๗.๕ กรมยุโรป 
  ๗.๕.1 รองอธิบดี 
 ๗.๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  ๗.๖.1 รองอธิบดี 
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 ๗.๗ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  ๗.๗.1 รองอธิบดี 
 ๗.๘ กรมสารนิเทศ 
  ๗.๘.1 รองอธิบดี 
 ๗.๙ กรมองค์การระหว่างประเทศ 
  ๗.๙.1 รองอธิบดี 
 ๗.๑๐ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
  ๗.๑๐.1 รองอธิบดี 
 ๗.๑๑ กรมอาเซียน 
  ๗.๑๑.1 รองอธิบดี 
 ๗.๑๒ กรมเอเชียตะวันออก 
  ๗.๑๒.1 รองอธิบดี 
 ๗.๑๓ กรมเอเชียใต้  ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
  ๗.๑๓.1 รองอธิบดี 
(๘) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
 ๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๘.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๘.๒ กรมพลศึกษา 
  ๘.๒.1 รองอธิบดี 
 ๘.๓ กรมการท่องเที่ยว 
  ๘.๓.1 รองอธิบดี 
(๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
 ๙.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๙.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๙.๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  ๙.๒.1 รองอธิบดี 
 ๙.๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
  ๙.๓.1 รองอธิบดี 
 ๙.๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  ๙.๔.1 รองอธิบดี 
 ๙.๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  ๙.๕.1 รองอธิบดี 
 ๙.๖ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  ๙.๖.1 รองอธิบดี 
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(๑๐) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 ๑๐.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๐.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๑๐.๒ กรมการข้าว 
  ๑๐.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๓ กรมชลประทาน 
  ๑๐.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ๑๐.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๕ กรมประมง 
  ๑๐.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๖ กรมปศุสัตว์ 
  ๑๐.๖.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๗ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
  ๑๐.๗.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๘ กรมพัฒนาที่ดิน 
  ๑๐.๘.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๙ กรมวิชาการเกษตร 
  ๑๐.๙.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๑๐ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๑๐.๑๐.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๑๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ๑๐.๑๑.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๑๒ กรมหม่อนไหม 
  ๑๐.๑๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๐.๑๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  ๑๐.๑๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๑๐.๑๔ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
  ๑๐.๑๔.1 รองเลขาธิการ 
 ๑๐.๑๕ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  ๑๐.๑๕.1 รองเลขาธิการ 
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(๑๑) กระทรวงคมนาคม   
 ๑๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๑.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๑๑.๒ กรมเจ้าท่า 
  ๑๑.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๑.๓ กรมการขนส่งทางบก 
  ๑๑.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๑.๔ กรมท่าอากาศยาน 
  ๑๑.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๑.๕ กรมทางหลวง 
  ๑๑.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๑.๖ กรมทางหลวงชนบท 
  ๑๑.๖.1 รองอธิบดี 
 ๑๑.๗ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  ๑๑.๗.1 รองผู้อํานวยการ 
(12) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
 ๑๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๒.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๒.๒ กรมอุตุนิยมวิทยา 
  ๑๒.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๒.๓ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ๑๒.๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๑๒.๔ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
  ๑๒.๔.1 รองผู้อํานวยการ 
(13) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ๑๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๓.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๓.๒ กรมควบคุมมลพิษ 
  ๑๓.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๑๓.๓.1 รองอธิบดี 
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 ๑๓.๔ กรมทรัพยากรธรณี 
  ๑๓.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๕ กรมทรัพยากรน้ํา 
  ๑๓.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๖ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  ๑๓.๖.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๗ กรมป่าไม้ 
  ๑๓.๗.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓.๘.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๙ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
  ๑๓.๙.1 รองอธิบดี 
 ๑๓.๑๐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓.๑๐.1 รองเลขาธิการ 
(1๔) กระทรวงพลังงาน   
 ๑๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๔.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๑๔.๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  ๑๔.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๔.๓ กรมธุรกิจพลังงาน 
  ๑๔.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๔.๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  ๑๔.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๔.๕ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  ๑๔.๕.1 รองผู้อํานวยการ 
(1๕) กระทรวงพาณิชย์   
 ๑๕.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๕.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๕.๒ กรมการค้าต่างประเทศ 
  ๑๕.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๕.๓ กรมการค้าภายใน 
  ๑๕.๓.1 รองอธิบดี 
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 ๑๕.๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
  ๑๕.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๕.๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๑๕.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๕.๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  ๑๕.๖.1 รองอธิบดี 
 ๑๕.๗ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  1๕.๗.๑ รองอธิบดี 
 ๑๕.๘ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
  1๕.๘.๑ รองผู้อํานวยการ 
(1๖) กระทรวงมหาดไทย   
 ๑๖.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๖.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๖.๒ กรมการปกครอง 
  ๑๖.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๖.๓ กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๑๖.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๖.๔ กรมที่ดิน   
  ๑๖.๔.1 รองอธิบดี 
  ๑๖.๔.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
  ๑๖.๔.3 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สาขา 
 ๑๖.๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑๖.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๖.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง   
  ๑๖.๖.1 รองอธิบดี 
  ๑๖.๖.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 ๑๖.๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๑๖.๗.1 รองอธิบดี 
  ๑๖.๗.๒ ท้องถิ่นจังหวัด 
(1๗) กระทรวงยุติธรรม   
 ๑๗.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๗.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
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 ๑๗.๒ กรมคุมประพฤติ 
  ๑๗.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๗.๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  ๑๗.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๗.๔ กรมบังคับคดี 
  ๑๗.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๗.๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  ๑๗.๕.1 รองอธิบดี 
 ๑๗.๖ กรมราชทัณฑ์   
  ๑๗.๖.1 รองอธิบดี 
  ๑๗.๖.2 ผู้อํานวยการทัณฑสถาน 
  ๑๗.๖.3 ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษ 
  ๑๗.๖.4 ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง 
  ๑๗.๖.5 ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด   
 ๑๗.๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๑๗.๗.1 รองอธิบดี 
 ๑๗.๘ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
  ๑๗.๘.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๑๗.๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
  ๑๗.๙.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๑๗.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๑๗.๑๐.1 รองเลขาธิการ 
(1๘) กระทรวงแรงงาน 
 ๑๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๘.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๘.๒ กรมการจัดหางาน 
  ๑๘.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๘.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ๑๘.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๘.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  ๑๘.๔.1 รองอธิบดี 
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 ๑๘.๕ สํานักงานประกันสังคม 
  ๑๘.๕.1 รองเลขาธิการ 
(๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม   
 ๑๙.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๑๙.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๑๙.๒ กรมการศาสนา 
  ๑๙.๒.1 รองอธิบดี 
 ๑๙.๓ กรมศิลปากร 
  ๑๙.๓.1 รองอธิบดี 
 ๑๙.๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
  ๑๙.๔.1 รองอธิบดี 
 ๑๙.๕ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  ๑๙.๕.1 รองผู้อํานวยการ 
(๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒๐.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๒๐.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๒๐.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  ๒๐.๒.1 รองอธิบดี 
 ๒๐.๓ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๒๐.๓.1 รองเลขาธิการ 
(2๑) กระทรวงศึกษาธิการ   
 ๒๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๒๑.๑.๑ รองปลัดกระทรวง 
 ๒๑.๒ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒๑.๒.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒๑.๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  ๒๑.๔.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๑.๕ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ๒๑.๕.1 รองเลขาธิการ 
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 ๒๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒๑.๖.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๑.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒๑.๗.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๑.๘ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒๑.๘.1 รองเลขาธิการ 
(2๒) กระทรวงสาธารณสุข   
 ๒๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๒๒.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๒๒.๒ กรมการแพทย์ 
  ๒๒.๒.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๓ กรมควบคุมโรค 
  ๒๒.๓.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ๒๒.๔.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  ๒๒.๕.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  ๒๒.๖.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๗ กรมสุขภาพจิต 
  ๒๒.๗.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๘ กรมอนามัย 
  ๒๒.๘.1 รองอธิบดี 
 ๒๒.๙ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ๒๒.๙.1 รองเลขาธิการ 
(2๓) กระทรวงอุตสาหกรรม   
 ๒๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ๒๓.๑.๑ รองปลัดกระทรวง  
 ๒๓.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๒๓.๒.1 รองอธิบดี 
 ๒๓.๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  ๒๓.๓.๑ รองอธิบดี 
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 ๒๓.๔ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
  ๒๓.๔.1 รองอธิบดี 
 ๒๓.๕ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
  ๒๓.๕.๑ รองเลขาธิการ 
 ๒๓.๖ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๒๓.๖.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๒๓.๗ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ๒๓.๗.1 รองผู้อํานวยการ 
(๒๔) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง 
 ๒๔.๑ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ๒๔.๑.1 รองผู้อํานวยการ 
 ๒๔.๒ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๒๔.๒.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ๒๔.๓.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๔.๔ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
  ๒๔.๔.1 รองเลขาธิการ 
 ๒๔.๕ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
  ๒๔.๕.๑ จเรตํารวจแห่งชาติ 
  ๒๔.๕.๒ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
  ๒๔.๕.3 รองจเรตํารวจแห่งชาติ 
  ๒๔.๕.4 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
  ๒๔.๕.5 จเรตํารวจ  (สบ  8)  (หัวหน้าจเรตํารวจ) 
  ๒๔.๕.6 ผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง 
  ๒๔.๕.7 ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 
  ๒๔.๕.8 ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี 
  ๒๔.๕.9 ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
  ๒๔.๕.10 ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  ๒๔.๕.๑1 ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว 
  ๒๔.๕.๑2 ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล 
  ๒๔.๕.๑3 ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
  ๒๔.๕.๑4 ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
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  ๒๔.๕.๑5 ผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
  ๒๔.๕.๑6 ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 
  ๒๔.๕.๑7 ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
  ๒๔.๕.๑8 ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒๔.๕.๑9 ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 
  ๒๔.๕.20 นายแพทย์ใหญ่ 
  ๒๔.๕.21 รองจเรตํารวจ  (สบ  7) 
  ๒๔.๕.22 รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง 
  ๒๔.๕.๒3 รองผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 
  ๒๔.๕.๒4 รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี 
  ๒๔.๕.25 รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  ๒๔.๕.26 รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว 
  ๒๔.๕.27 รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล 
  ๒๔.๕.28 รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
  ๒๔.๕.29 รองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
  ๒๔.๕.30 รองผู้บัญชาการสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒๔.๕.31 รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 
  ๒๔.๕.32 รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
  ๒๔.๕.33 รองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒๔.๕.34 รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค   
  ๒๔.๕.๓๕ ผู้บังคับการตํารวจจราจร 
  ๒๔.๕.๓๖ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 
  ๒๔.๕.๓๗ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
  ๒๔.๕.๓๘ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
  ๒๔.๕.๓๙ ผู้บังคับการปราบปราม 
  ๒๔.๕.๔๐ ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง 
  ๒๔.๕.๔๑ ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ 
  ๒๔.๕.๔๒ ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว 
  ๒๔.๕.๔๓ ผู้บังคับการตํารวจน้ํา 
  ๒๔.๕.๔๔ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  ๒๔.๕.๔๕ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
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  ๒๔.๕.๔๖ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  ๒๔.๕.๔๗ ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒๔.๕.๔๘ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒๔.๕.๔๙ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยี 
  ๒๔.๕.๕๐ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒๔.๕.๕๑ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒๔.๕.๕๒ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน  ตํารวจภูธรภาค 
  ๒๔.๕.๕๓ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
  ๒๔.๕.๕๔ ผู้บังคับการกองพลาธิการ 
  ๒๔.๕.๕๕ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ 
  ๒๔.๕.๕๖ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ 
  ๒๔.๕.๕๗ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล 
  ๒๔.๕.๕๘ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ 
  ๒๔.๕.๕๙ ผู้บังคับการกองคดีอาญา 
  ๒๔.๕.๖0 ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  ๒๔.๕.๖1 ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด 
  ๒๔.๕.๖2 ผู้บังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 
  ๒๔.๕.๖3 ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล   
  ๒๔.๕.๖4 ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค   
  ๒๔.๕.๖5 ผู้บังคับการตํารวจสื่อสาร 
 ๒๔.๖ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
  ๒๔.๖.๑ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๒๔.๖.๒ ประธานกรรมการและกรรมการธุรกรรม   
  ๒๔.๖.3 รองเลขาธิการ 
  ๒๔.๖.4 ผู้อํานวยการกองกํากับและตรวจสอบ 
  ๒๔.๖.5 ผู้อํานวยการกองข่าวกรองทางการเงิน 
  ๒๔.๖.6 ผู้อํานวยการกองคดี 
  ๒๔.๖.7 ผู้อํานวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ๒๔.๖.8 ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
  ๒๔.๖.9 ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
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 ๒๔.๗ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
  ๒๔.๗.๑ รองเลขาธิการ   
  ๒๔.๗.๒ ผู้อํานวยการกองอํานวยการต่อต้านการทุจริต 
  ๒๔.๗.๓ ผู้อํานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  ๒๔.๗.๔ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 
 ๒๔.๘ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๒๔.๘.1 รองเลขาธิการ 
(๒๕) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกํากับของรัฐ   
 ๒๕.๑ รองอธิการบดี 
 ๒๕.๒ รองเลขาธิการ 
 ๒๕.๓ ตําแหน่งเทียบเท่าตาม  ๒๕.๑  และ  ๒๕.๒  ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น 
(๒๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ๒๖.๑ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๒๗) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 ๒๗.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๒๘) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 ๒๘.๑ รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒๙) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ๒๙.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(๓๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 ๓๐.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(๓๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓๑.๑ กรุงเทพมหานคร   
  ๓๑.๑.๑ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
  ๓๑.๑.๒ หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  ๓๑.๑.๓ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
  ๓๑.๑.๔ ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
  ๓๑.๑.๕ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
  ๓๑.๑.๖ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๓๑.๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักการโยธา 
  ๓๑.๑.๘ ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



  ๓๑.๑.๙ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม 
  ๓๑.๑.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว 
  ๓๑.๑.1๑ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
  ๓๑.๑.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ 
  ๓๑.๑.๑๓ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม 
  ๓๑.๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่ง 
  ๓๑.๑.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง 
  ๓๑.๑.๑๖ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๑.๑.๑๗ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
  ๓๑.๑.๑๘ ผู้อํานวยการเขต 
 ๓๑.๒ เมืองพัทยา   
  ๓๑.๒.๑ ปลัดเมืองพัทยา 
  ๓๑.๒.๒ รองปลัดเมืองพัทยา 
  ๓๑.๒.๓ หัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา 
  ๓๑.๒.๔ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๓๑.๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
  ๓๑.๒.๖ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม 
  ๓๑.๒.๗ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓๑.๒.๘ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
  ๓๑.๒.๙ ผู้อํานวยการสํานักการช่างสุขาภิบาล 
  ๓๑.๒.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม 
  ๓๑.๒.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  ๓๑.๒.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
 ๓๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ๓๑.๓.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  ๓๑.๓.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๓๑.๔ เทศบาลนคร   
  ๓๑.๔.1 ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  ๓๑.๔.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๓๑.๕ เทศบาลเมือง   
  ๓๑.๕.1 ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  ๓๑.๕.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ๓๑.๖ เทศบาลตําบล   
  ๓๑.๖.1 ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  ๓๑.๖.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
ข้อ 5 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่าเป็นการย่ืน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ รักษาการ   
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
หมวด  ๕  การดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน  มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  และหมวด  ๖  การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  กําหนดให้คู่สมรสหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  102  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง  หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ  และ
มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นคู่สมรสตามมาตรา  102  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๖  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(1) ได้ทําพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทํานองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ  โดยมีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี   

(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน  หรือมีพฤติการณ์เป็นที่
รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว 

ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้ 
จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย  แตยั่งแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป
ว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน 

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


