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ภาคผนวก 1 

บญัชีกาํหนดตาํแหน่งของบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 

ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
1 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญั 

ในฝ่ายนิติบญัญตัิ 
๑) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
๒) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
4) เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
5) รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
6) ประธานวุฒสิภา 
7) รองประธานวุฒสิภา 
8) สมาชกิวุฒสิภา 
9) เลขาธกิารวุฒสิภา 
10) รองเลขาธกิารวุฒสิภา 
11)* ผูด้าํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่บุคคลทีด่าํรงตาํแหน่งระดบัสงู และ  
       มอีาํนาจหน้าทีส่าํคญัในฝ่ายนิตบิญัญตั ิเชน่ 

1) ประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
2) รองประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
3) สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
4) เลขาธกิารสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
5) รองเลขาธกิารสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
(* ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

พุทธศกัราช 2557) 
 

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเม ือง  
ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเม ือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา (พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. 
2554)  ตามมาตรา 4 วรรคสี ่(6) แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่  

1) ทีป่รกึษาประธานรฐัสภา 
2) ทีป่รกึษารองประธานรฐัสภา 
3) ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
4) ทีป่รกึษาประธานวุฒสิภา 
5) ทีป่รกึษารองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
6) ทีป่รกึษารองประธานวุฒสิภา 
7) ทีป่รกึษาผูนํ้าฝ่ายคา้นในสภา 
    ผูแ้ทนราษฎร 
8) โฆษกประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
9) โฆษกประธานวุฒสิภา 
10) โฆษกผูนํ้าฝ่ายคา้นในสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 
11) เลขานุการประธานรฐัสภา 
12) เลขานุการรองประธานรฐัสภา 
13) เลขานุการประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
14) เลขานุการประธานวุฒสิภา 
15) เลขานุการรองประธานสภา     
      ผูแ้ทนราษฎร 
16) เลขานุการรองประธานวุฒสิภา 
17) เลขานุการผูนํ้าฝ่ายคา้นในสภา    
      ผูแ้ทนราษฎร 
18) ผูช้ว่ยเลขานุการประธานรฐัสภา 
19) ผูช้ว่ยเลขานุการรองประธานรฐัสภา 
20) ผูช้ว่ยเลขานุการประธานสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 
21) ผูช้ว่ยเลขานุการประธานวุฒสิภา 
22) ผูช้ว่ยเลขานุการรองประธานสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 
23) ผูช้ว่ยเลขานุการรองประธานวุฒสิภา 
24) ผูช้ว่ยเลขานุการผูนํ้าฝ่ายคา้นในสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 
 

 
๒ บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในฝ่าย

บริหาร 
๑) นายกรฐัมนตร ี

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเม ือง  
ข้าราชการการเม ืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การมือง (พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการการเมอืง พ.ศ. 2535) 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
๒) รองนายกรฐัมนตร ี
๓) รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
๔) รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
๕) รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง 
๖) กรรมการผูช้ว่ยรฐัมนตร ี

 
 

1) ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี
2) ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี
3) ทีป่รกึษารฐัมนตร ี 
4) ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจาํสาํนกั 
    นายกรฐัมนตร ี
5) เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
6) รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีาย 
    การเมอืง 
7) โฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
8) รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
 
9) เลขานุการรฐัมนตรปีระจาํสาํนกั 
    นายกรฐัมนตร ี
10) เลขานุการรฐัมนตรปีระจาํสาํนกั 
      เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
11) เลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
12) ผูช้ว่ยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การ 
      กระทรวง 
13) เลขานุการรฐัมนตรวีา่การทบวง 
14) ผูช้ว่ยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การทบวง                 15) ผูแ้ทน
การคา้ไทย 

๓ บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญั 
ฝ่ายตลุาการ  

ศาลยตุิธรรม  
    1. ศาลช ัน้ต้น ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่งสงูสดุและตาํแหน่งรอง 

ในศาลชัน้ตน้ และศาลยุตธิรรมอืน่ทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลนัน้
กาํหนดใหเ้ป็นศาลชัน้ตน้ ดงัต่อไปน้ี  

1) ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิบดีผ ูพิ้พากษา และรองอธิบดีผ ู้
พิพากษา ในศาลชัน้ตน้ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ศาลแพง่ 
(๒) ศาลแพง่กรุงเทพใต ้
(3) ศาลแพง่ธนบุร ี
(4) ศาลอาญา  
(5) ศาลอาญากรุงเทพใต ้
(6) ศาลอาญาธนบุร ี
(7) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบกลาง 
(8) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 1  
(9) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 2 
(10) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 3 
(11) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 4 
(12) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 5 
(13) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 6 
(14) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 7 
(15) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 8 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
(16) ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบภาค 9 
(17) ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ 
       ระหวา่งประเทศกลาง  
(18) ศาลภาษอีากรกลาง 
(19) ศาลลม้ละลายกลาง 
(20) ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
(21) ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (มนีบุร)ี 
(22) ศาลแรงงานกลาง (กรุงเทพฯ) 
(23) ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุร)ี 
(24) ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุร)ี 
(25) ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสมีา) 
(26) ศาลแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) 
(27) ศาลแรงงานภาค 5 (เชยีงใหม)่ 
(28) ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค)์ 
(29) ศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุร)ี 
(30) ศาลแรงงานภาค 8 (ภเูกต็) 
(31) ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา) 

     2) ผูด้าํรงตาํแหน่งผ ูพิ้พากษาหวัหน้าศาล ในศาลชัน้ตน้ 
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ศาลแขวง  
(2)* ศาลจงัหวดั  
(*เฉพาะผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัทีด่าํรงตาํแหน่งที่

ศาลจงัหวดัและปฏบิตัริาชการทีศ่าลจงัหวดัอยา่งแทจ้รงิเท่านัน้  
ไมห่มายความรวมถงึผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดั แต่ดาํรงตาํแหน่ง
หรอืปฏบิตัริาชการประจาํสาํนกังานศาลยุตธิรรม) 

(3) ศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

2. ศาลช ัน้อทุธรณ์ ไดแ้ก่  
ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานและรองประธาน ในศาลอุทธรณ์ 

และศาลยุตธิรรมอืน่ทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลนัน้กาํหนดใหเ้ป็นศาล
อุทธรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ศาลอุทธรณ์ 
(2) ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (กรุงเทพฯ) 
(3) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ระยอง) 
(4) ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (นครราชสมีา) 
(5) ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ขอนแก่น) 
(6) ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (เชยีงใหม)่ 
(7) ศาลอุทธรณ์ภาค 6 (นครสวรรค)์ 
(8) ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (กรุงเทพฯ) 
(9) ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (ภเูกต็) 
(10) ศาลอุทธรณ์ภาค 9 (กรุงเทพฯ) 
(11) ศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ 

 
3. ศาลช ัน้ฎีกา ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  

(1) ประธานศาลฎกีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ 
(2) ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค 
(3) รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ 
(4) ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
(5) ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 
(6) ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คด ี 
     ชาํนญัพเิศษ 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
(2) รองประธานศาลฎกีา 
(3) ผูพ้พิากษาในศาลฎกีา   
 

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสงูอื่น ดงัน้ี  
(1) อธบิดผีูพ้พิากษาภาค ประจาํสาํนกังานศาลยุตธิรรม

ประจาํภาค 1 ถงึภาค 9 
(2) เลขาธกิารสาํนกังานศาลยุตธิรรม 
(3) รองเลขาธกิารสาํนกังานศาลยุตธิรรม 

 
ศาลปกครอง 

ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  
(1) ประธานศาลปกครองสงูสดุ 
(2) รองประธานศาลปกครองสงูสดุ 
(3) ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ 
(4) เลขาธกิารสาํนกังานศาลปกครอง 
(5) รองเลขาธกิารสาํนกังานศาลปกครอง 
(6) อธบิดศีาลปกครองชัน้ตน้  
(7) รองอธบิดศีาลปกครองชัน้ตน้  

 
ศาลทหาร  

ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
(1) หวัหน้าสาํนกัตุลาการทหาร  

 
ศาลรฐัธรรมนูญ  
ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  

(1) ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 
(2) ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 
(3) เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ 
(4) รองเลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในการ
ควบคมุและบริหารในราชการส่วนกลาง  

4.๑ ส่วนราชการ ระดบักระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า 
ตามพระราชบญัญตัิปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   

ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
(1) หวัหน้าสว่นราชการ 
(2) รองหวัหน้าสว่นราชการ  
(3) ผูช้ว่ยปลดักระทรวง 

4.2 ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง  

ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
1) สาํนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  

(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
(2) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

2) ราชบณัฑิตยสภา 

 
 
 
 
(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรตรวจของ   
     ผูโ้ดยสารทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
(2) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรกรุงเทพ 
(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรตรวจสนิคา้ 
     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
(4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรตรวจสนิคา้ 
     ลาดกระบงั 
(5) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรทา่เรอื 
     กรุงเทพ 
(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรทา่เรอื 
     แหลมฉบงั 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
(1) เลขาธกิารราชบณัฑติยสภา 
(2) รองเลขาธกิารราชบณัฑติยสภา 

3) สาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(1) เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
(2) รองเลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

4) ศนูยอ์าํนายการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(1) เลขาธกิารศนูยอ์าํนายการบรหิารจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต ้
(2) รองเลขาธกิารศนูยอ์าํนายการบรหิารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
5) สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(1) เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
     การฟอกเงนิ 
(2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 
(3) คณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
(๔) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(๕) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 
6) สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครฐั  
(1) เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
     การทุจรติในภาครฐั  
(2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
(๓) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน

ภาครฐั 
(๔) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั  
 
 

7) สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) 

(1) เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 

(2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน  
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
4.3 ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าส่วนราชการและรองหวัหน้าส่วน

ราชการส่วนภมูิภาค ดงัต่อไปน้ี  
(1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(2) รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 

(7) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรภาค 
(8) นายดา่นศุลกากร 
(9) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสรรพสามติภาค 
(10) สรรพสามติพืน้ที ่
(11) สรรพากรภาค 
(12) สรรพากรพืน้ที ่
(13) เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั 
(14) เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั  
       สาขาในกรุงเทพ 
(15) โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั 
(๑6) ผูอ้าํนวยการทณัฑสถาน 
(17) ผูบ้ญัชาการเรอืนจาํพเิศษ 
(18) ผูบ้ญัชาการเรอืนจาํกลาง 
(19) ผูบ้ญัชาการเรอืนจาํจงัหวดั 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
5 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในการ

ควบคมุและบริหารในราชการส่วนท้องถ่ิน 
5.๑ องคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.๑.๑ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๑) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(๒) รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(๓) สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(๔) ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

5.๑.๒ เทศบาลนคร 
(๑) นายกเทศมนตร ี
(๒) รองนายกเทศมนตร ี
(๓) สมาชกิสภาเทศบาล 
(๔) ปลดัเทศบาล 

5.๑.๓ เทศบาลเมือง 
(๑) นายกเทศมนตร ี
(๒) รองนายกเทศมนตร ี
(๓) สมาชกิสภาเทศบาล 
(๔) ปลดัเทศบาล 

5.๑.๔ เทศบาลตาํบล 
(๑) นายกเทศมนตร ี
(๒) รองนายกเทศมนตร ี
(๓) สมาชกิสภาเทศบาล 
(๔) ปลดัเทศบาล 

5.๑.๕ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(๑) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
(๒) รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
(๓) ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 
 
 

5.๒ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ 
5.๒.๑ กรงุเทพมหานคร 

(๑) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
(๔) ปลดักรุงเทพมหานคร 
(๕) รองปลดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(1) ทีป่รกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(2) เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัชา่ง 
 
 
(1) ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
(2) เลขานุการนายกเทศมนตร ี
(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัชา่ง 
 
 
(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัชา่ง 
 
 
 
 
(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัชา่ง 
 
 
 
 
(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัชา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ประธานทีป่รกึษาผูว้า่ราชการ 
     กรุงเทพมหานคร 
(2) ทีป่รกึษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(3) เลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(4) ผูช้ว่ยเลขานุการผูว้า่ราชการ 
     กรุงเทพมหานคร 
(5) หวัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการ   
     ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัยุทธศาสตรแ์ละ 
     ประเมนิผล 
(7) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการแพทย ์
(8) ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนามยั 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.๒.๒ เม ืองพทัยา 

(๑) นายกเมอืงพทัยา 
(๒) รองนายกเมอืงพทัยา 
(๓) สมาชกิสภาเมอืงพทัยา 
(๔) ปลดัเมอืงพทัยา 
(๕) รองปลดัเมอืงพทัยา 
 

(9) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศกึษา 
(10) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการโยธา 
(11) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการระบายน้ํา 
(12) ผูอ้าํนวยการสาํนกัสิง่แวดลอ้ม 
(13) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวฒันธรรมกฬีา และ 
       การทอ่งเทีย่ว 
(๑4) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั 
(๑5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทศกจิ 
(๑6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาสงัคม 
(๑7) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการจราจรและขนสง่ 
(๑8) ผูอ้าํนวยการสาํนกัผงัเมอืง 
(๑9) ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัและบรรเทา 
       สาธารณภยั 
(20) ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
       กรุงเทพมหานคร 
(21) ผูอ้าํนวยการเขต 
 
 
(1) ประธานทีป่รกึษาเมอืงพทัยา 
(2) ทีป่รกึษาเมอืงพทัยา 
(3) เลขานุการเมอืงพทัยา 
(4) หวัหน้าสาํนกัปลดัเมอืงพทัยา 
(5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศกึษา 
(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการสาธารณสขุ 
(7) ผูอ้าํนวยการสาํนกัสิง่แวดลอ้ม 
(8) ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
(9) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการชา่ง 
(10) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการชา่งสขุาภบิาล 
(11) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาสงัคม 
(12) ผูอ้าํนวยการสาํนกัยุทธศาสตรแ์ละ 
       งบประมาณ 
(12) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั 
 

6 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในการ
ควบคมุและบริหารในหน่วยงานของรฐั ประเภทรฐัวิสาหกิจ  
ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรรมการ 
(2) ผูบ้รหิารสงูสดุ 
(3) รองผูบ้รหิารสงูสดุ 
 
ทัง้น้ี ตามบญัชรีายชือ่รฐัวสิาหกจิฯ แนบทา้ย 

 

 

7 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในการ
ควบคมุและบริหารในหน่วยงานอื่นของรฐั  
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
7.1 หน่วยงานของรฐั ประเภทองคก์ารของรฐัที่เป็นอิสระ   
ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ประธานกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ 
     ประกนัภยั  
(๒) กรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(๓) เลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบ

ธุรกจิ 
     ประกนัภยั 
(4) รองเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบ    
     ธุรกจิประกนัภยั 
(5) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการ

ประกอบ     
     ธุรกจิประกนัภยั 
(6) ประธานกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(6) รองประธานกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(7) กรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(8) ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(9) รองผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(10) ผูช้ว่ยผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(11) ประธานกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(๑2) กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(๑3) เลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรพัย ์
(14) รองเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรพัย ์
(15) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรพัย ์
(16) ประธานกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์   
       และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
(17) กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ 
       โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
(18) เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ 
       โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
(19) รองเลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ 
       โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
(20) ประธานกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
(21) กรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
(22) เลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
(23) รองเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
(24) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 
(25) ประธานกรรมการนโยบายองคก์ารกระจายเสยีงและแพร ่
       ภาพสาธารณะ แหง่ประเทศไทย 
(26) กรรมการนโยบายองคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพ 
       สาธารณะ แหง่ประเทศไทย 
(27) กรรมการบรหิารองคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพ 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
       สาธารณะ แหง่ประเทศไทย 
(28) ผูอ้าํนวยการองคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ  
       แหง่ประเทศไทย 
(29) รองผูอ้าํนวยการองคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพ  
       สาธารณะแหง่ประเทศไทย 
(30) ประธานกรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(31) กรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(32) ผูอ้าํนวยการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  
(33) รองผูอ้าํนวยการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(34) ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
 

7.2 หน่วยงานของรฐั ประเภทองคก์ารมหาชน  
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 และ 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะ (หน่วยงานในกาํกบั) อืน่  
ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรรมการ 
(2) ผูบ้รหิารสงูสดุ 
(3) รองผูบ้รหิารสงูสดุ  
 
ทัง้น้ี ตามบญัชรีายชือ่องคก์ารมหาชน แนบทา้ย 
 

7.3 หน่วยงานของรฐั ประเภทสถาบนัอดุมศึกษาในสงักดัรฐัและ
สถาบนัอดุมศึกษาในกาํกบัรฐั  
ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี  

(1) อธกิารบด ี
(2) รองอธกิารบด ี

8 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจบงัคบับญัชาใน
ระดบัสงูของฝ่ายทหาร  

(1) ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
(2) รอง/ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
(3) ผูบ้ญัชาการทหารบก 
(4) รอง/ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารบก 
(5) ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
(6) รอง/ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
(7) ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
(8) รอง/ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
(9) เจา้กรมพระธรรมนูญ 
(10) รองเจา้กรมพระธรรมนูญ 
 

 

9 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจบงัคบับญัชาใน
ระดบัสงูของฝ่ายตาํรวจ 

(๑) ผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ
(๒) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ
(3) ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
(4) จเรตาํรวจแหง่ชาต ิ
(5) ผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 
(6) ผูบ้ญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  
(7) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
(8) ผูบ้ญัชาการตาํรวจภธูรภาค 
(9) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานสง่กาํลงับาํรุง 
(10) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานกาํลงัพล 
(11) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานกฎหมายและคด ี
(12) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
(13) ผูบ้ญัชาการศนูยป์ฏบิตักิารตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(14) ผูบ้ญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพตดิ 
(15) ผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัตบิาล 
(16) ผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 
(17) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานพสิจูน์หลกัฐานตาํรวจ 
(18) ผูบ้ญัชาการสาํนกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(19) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานสง่กาํลงับาํรุง 
(20) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานกาํลงัพล 
(21) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานกฎหมายและคด ี
(22) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 
(23) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภธูรภาค ๑ – ๙ 
(24) รองผูบ้ญัชาการศนูยป์ฏบิตักิารตาํรวจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
(25) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
(26) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพตดิ 
(27) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัตบิาล 
(28) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
(29) รองผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 
(30) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานพสิจูน์หลกัฐานตาํรวจ 
(31) รองผูบ้ญัชาการสาํนกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ  
       สือ่สาร 
(32) จเรตาํรวจ (สบ ๘) (หวัหน้าจเรตาํรวจ) 
(33) นายแพทยใ์หญ่ 
(34) รองจเรตาํรวจ (สบ ๗) 
(35) ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจร 
(36) ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 
(37) ผูบ้งัคบัการสบืสวนสอบสวนกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
(38) ผูบ้งัคบัการสายตรวจและปฏบิตักิารพเิศษ 
(39) ผูบ้งัคบัการปราบปราม 
(40) ผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง 
(41) ผูบ้งัคบัการตาํรวจรถไฟ 
(42) ผูบ้งัคบัการตาํรวจทอ่งเทีย่ว 
(43) ผูบ้งัคบัการตาํรวจน้ํา 
(44) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบั   
       ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(45) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบั 

 



11 
 

 

ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
       การคา้มนุษย ์
(46) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบั  
       อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 
(47) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัการ    
       ทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
(48) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัการ    
       คุม้ครองผูบ้รโิภค 
(49) ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบั   
       อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
(50) ผูบ้งัคบัการตรวจคนเขา้เมอืง 
(51) ผูบ้งัคบัการสบืสวนสอบสวน สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
(52) บงัคบัการสบืสวนสอบสวนตาํรวจภธูรภาค 
(53) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดั 
(54) ผูบ้งัคบัการกองพลาธกิาร 
(55) ผูบ้งัคบัการกองโยธาธกิาร 
(56) ผูบ้งัคบัการกองสรรพาวุธ 
(57) ผูบ้งัคบัการกองทะเบยีนพล 
(58) ผูบ้งัคบัการกองสวสัดกิาร 
(59) ผูบ้งัคบัการกองคดอีาญา 
(60) ผูบ้งัคบัการสบืสวนสอบสวนศนูยป์ฏบิตักิารตาํรวจจงัหวดั    
       ชายแดนภาคใต ้
(61) ผูบ้งัคบัการตาํรวจปราบปรามยาเสพตดิ ๑ – ๔ 
(62) ผูบ้งัคบัการขา่วกรองยาเสพตดิ 
(63) ผูบ้งัคบัการสกดักัน้การลาํเลยีงยาเสพตดิ 
(64) ผูบ้งัคบัการตาํรวจสนัตบิาล ๑ – ๔ 
(65) ผูบ้งัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔ 
(66) ผูบ้งัคบัการตาํรวจสือ่สาร 
 

10 บคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงูหรือกรรมการในองคก์รตาม
รฐัธรรมนูญ 
๑0.๑ องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ 

๑) คณะกรรมการการเล ือกต ัง้ (ก.ก.ต .) 
(๑) ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
(2) กรรมการการเลอืกตัง้ 
(3) เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(4) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

๒) ผูต้รวจการแผ่นดิน (ผผ.) 
(๑) ประธานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
(2) ผูต้รวจการแผน่ดนิ 
(๒) เลขาธกิารสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
(๓) รองเลขาธกิารสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
 

๓) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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ลาํดบั
ที่ 

บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองของประเทศไทย 
ตามประกาศสาํนักงาน ปปง. 

เร ื่อง บคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ือง 
 

หมายเหต ุ 
ผูม้ ีหน้าที่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

** ไม่ได้ระบใุห้เป็นบคุคลที่ม ีสถานภาพทางการเม ืองโดยตรง แต่อาจ
ใช้พิจารณาเกี่ยวกบัการเป็นบคุคลผูใ้กล้ชิดกบับุคคลที่ม ีสถานภาพ

ทางการเม ืองได้ 
(๑) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
(2) กรรมการ ป.ป.ช. 
(3) เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(4) รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(5) ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช  

 
 
 
 
๔) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (ค.ต .ง.) 

(๑) ประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
(2) กรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
(3) ผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ 
(4) รองผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ 

 

5) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
(๑) ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
(2) กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
(3) เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
(4) รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิ
๑0.๒ องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ 

๑) องคก์รอยัการ (อส.) 
(๑) อยัการสงูสดุ 
(๒) รองอยัการสงูสดุ 
(3) อธบิดอียัการภาค/อธบิดอียัการ 
(4) รองอธบิดอียัการภาค/รองอธบิดอียัการ 
(5) อยัการจงัหวดั*  
* เฉพาะพนกังานอยัการ ซึง่ปฏบิตัริาชการในตาํแหน่ง

อยัการจงัหวดั ณ สาํนกังานอยัการจงัหวดั สาํนกังานอยัการคดศีาล
แขวง สาํนกังานอยัการคดเียาวชนและครอบครวัจงัหวดั และสาํนกังาน
อยัการคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอืทางกฎหมาย และการบงัคบัคดี
จงัหวดั   

 
(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัไต่สวนการทุจรติภาคการเมอืง 
(2) ผูอ้าํนวยการสาํนกัไต่สวนการทุจรติภาครฐั 
(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัไต่สวนการทุจรติภาครฐัวสิาหกจิ 
(4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขาธกิาร 
(5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบทรพัยส์นิภาคการเมอืง 
(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบทรพัยส์นิภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ 
(7) ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 

 
 


