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ภาคผนวก 1
บัญ ชีก าํ หนดตําแหน่ งของบุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย

ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

1

บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ
ในฝ่ ายนิ ติ บญ
ั ญัติ
๑) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
๒) รองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
๓) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
4) เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
5) รองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
6) ประธานวุฒสิ ภา
7) รองประธานวุฒสิ ภา
8) สมาชิกวุฒสิ ภา
9) เลขาธิการวุฒสิ ภา
10) รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
11)* ผูด้ าํ รงตําแหน่ งเทียบเท่าบุคคลทีด่ าํ รงตําแหน่งระดับสูง และ
มีอาํ นาจหน้าทีส่ าํ คัญในฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น
1) ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2) รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
3) สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
4) เลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
5) รองเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(* ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557)

๒

บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ ในฝ่ าย
บริ หาร
๑) นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้
ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งทางการเมือ ง
ข้า ราชการรัฐ สภาฝ่ ายการเมือ ง ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บ
ข้า ราชการฝ่ ายรัฐ สภา (พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.
2554) ตามมาตรา 4 วรรคสี่ (6) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้แก่
1) ทีป่ รึกษาประธานรัฐสภา
2) ทีป่ รึกษารองประธานรัฐสภา
3) ทีป่ รึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
4) ทีป่ รึกษาประธานวุฒสิ ภา
5) ทีป่ รึกษารองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
6) ทีป่ รึกษารองประธานวุฒสิ ภา
7) ทีป่ รึกษาผูน้ ําฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
8) โฆษกประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
9) โฆษกประธานวุฒสิ ภา
10) โฆษกผูน้ ําฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
11) เลขานุ การประธานรัฐสภา
12) เลขานุ การรองประธานรัฐสภา
13) เลขานุ การประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
14) เลขานุ การประธานวุฒสิ ภา
15) เลขานุ การรองประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
16) เลขานุ การรองประธานวุฒสิ ภา
17) เลขานุ การผูน้ ําฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
18) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การประธานรัฐสภา
19) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การรองประธานรัฐสภา
20) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
21) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การประธานวุฒสิ ภา
22) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การรองประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
23) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การรองประธานวุฒสิ ภา
24) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การผูน้ ําฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งทางการเมือ ง
ข้า ราชการการเมือ งอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการ
การมือ ง (พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535)

2

ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

๒) รองนายกรัฐมนตรี
๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
๔) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๕) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
๖) กรรมการผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้
1) ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
2) ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
3) ทีป่ รึกษารัฐมนตรี
4) ทีป่ รึกษารัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
5) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง
7) โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
8) รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
9) เลขานุ การรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
10) เลขานุ การรัฐมนตรีประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
11) เลขานุ การรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
12) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวง
13) เลขานุ การรัฐมนตรีวา่ การทบวง
14) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การรัฐมนตรีวา่ การทบวง
การค้าไทย

๓

บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ
ฝ่ ายตุล าการ
ศาลยุติ ธ รรม
1. ศาลชัน้ ต้น ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งสูงสุดและตําแหน่งรอง
ในศาลชัน้ ต้น และศาลยุตธิ รรมอืน่ ทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลนัน้
กําหนดให้เป็ นศาลชัน้ ต้น ดังต่อไปนี้
1) ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งอธิ บดีผพู้ ิ พากษา และรองอธิ บดีผ ู้
พิ พากษา ในศาลชัน้ ต้น ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลแพ่ง
(๒) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
(3) ศาลแพ่งธนบุรี
(4) ศาลอาญา
(5) ศาลอาญากรุงเทพใต้
(6) ศาลอาญาธนบุรี
(7) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบกลาง
(8) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 1
(9) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 2
(10) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 3
(11) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 4
(12) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 5
(13) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 6
(14) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 7
(15) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 8

15) ผูแ้ ทน

3

ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

(16) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 9
(17) ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
(18) ศาลภาษีอากรกลาง
(19) ศาลล้มละลายกลาง
(20) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
(21) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุร)ี
(22) ศาลแรงงานกลาง (กรุงเทพฯ)
(23) ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุร)ี
(24) ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุร)ี
(25) ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)
(26) ศาลแรงงานภาค 4 (อุดรธานี)
(27) ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)
(28) ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
(29) ศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุร)ี
(30) ศาลแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)
(31) ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา)
2) ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งผูพ้ ิ พากษาหัว หน้ า ศาล ในศาลชัน้ ต้น
ดังต่อไปนี้
(1) ศาลแขวง
(2)* ศาลจังหวัด
(*เฉพาะผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทีด่ าํ รงตําแหน่ งที่
ศาลจังหวัดและปฏิบตั ริ าชการทีศ่ าลจังหวัดอย่างแท้จริงเท่านัน้
ไม่หมายความรวมถึงผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัด แต่ดาํ รงตําแหน่ง
หรือปฏิบตั ริ าชการประจําสํานักงานศาลยุตธิ รรม)
(3) ศาลเยาวชนและครอบครัว
2. ศาลชัน้ อุทธรณ์ ได้แก่
ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งประธานและรองประธาน ในศาลอุทธรณ์
และศาลยุตธิ รรมอืน่ ทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลนัน้ กําหนดให้เป็ นศาล
อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) ศาลอุทธรณ์
(2) ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (กรุงเทพฯ)
(3) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ระยอง)
(4) ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (นครราชสีมา)
(5) ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ขอนแก่น)
(6) ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (เชียงใหม่)
(7) ศาลอุทธรณ์ภาค 6 (นครสวรรค์)
(8) ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (กรุงเทพฯ)
(9) ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (ภูเก็ต)
(10) ศาลอุทธรณ์ภาค 9 (กรุงเทพฯ)
(11) ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ
3. ศาลชัน้ ฎีก า ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานศาลฎีกา

(1) ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์
(2) ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค
(3) รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์
(4) ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
(5) ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค
(6) ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษ
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

(2) รองประธานศาลฎีกา
(3) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา
ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งระดับสูงอื่น ดังนี้
(1) อธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค ประจําสํานักงานศาลยุตธิ รรม
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(2) เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
(3) รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ศาลปกครอง
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(3) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(4) เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
(5) รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
(6) อธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น
(7) รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น
ศาลทหาร
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร

๔

ศาลรัฐ ธรรมนูญ
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(3) เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(4) รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ ในการ
ควบคุม และบริ หารในราชการส่ว นกลาง
4.๑ ส่ว นราชการ ระดับ กระทรวง ทบวง กรมหรือ เทีย บเท่า
ตามพระราชบัญ ญัติ ป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการ
(2) รองหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวง
4.2 ส่ว นราชการไม่ส งั กัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี กระทรวง
หรือ ทบวง
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
1) สํา นัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(2) รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2) ราชบัณ ฑิ ต ยสภา

(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของ
ผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
(2) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(3) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
(4) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ลาดกระบัง
(5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ
(6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542

** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้
(1) เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
(7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรภาค
(2) รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
(8) นายด่านศุลกากร
(9) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
3) สํา นัก งานคณะกรรมการวิ จ ยั แห่งชาติ
(10) สรรพสามิตพืน้ ที่
(1) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(11)
สรรพากรภาค
(2) รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(12) สรรพากรพืน้ ที่
4) ศูน ย์อ าํ นายการบริ หารจังหวัด ชายแดนภาคใต้
(13) เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
(1) เลขาธิการศูนย์อาํ นายการบริหารจังหวัดชายแดน
(14) เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
ภาคใต้
สาขาในกรุงเทพ
(2) รองเลขาธิการศูนย์อาํ นายการบริหารจังหวัด
(15) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๑6) ผูอ้ าํ นวยการทัณฑสถาน
5) สํา นัก งานป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
(17) ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําพิเศษ
(1) เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
(18) ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจํากลาง
การฟอกเงิน
ญ
ชาการเรือนจําจังหวัด
(19)
ผู
บ
้
ั
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(3) คณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๔) คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๕) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
6) สํา นัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ในภาครัฐ
(1) เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๓) คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
(๔) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7) สํา นัก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ ประสานโครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ (กปร.)
(1) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.3 ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งหัว หน้ า ส่ว นราชการและรองหัว หน้ า ส่ว น
ราชการส่ว นภูมิ ภาค ดังต่อ ไปนี้
(1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(2) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

5

บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ ในการ
ควบคุม และบริ หารในราชการส่ว นท้อ งถิ่ น
5.๑ องค์ก ารปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
5.๑.๑ องค์ก ารบริ หารส่ว นจังหวัด
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.๑.๒ เทศบาลนคร
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
(๓) สมาชิกสภาเทศบาล
(๔) ปลัดเทศบาล
5.๑.๓ เทศบาลเมือ ง
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
(๓) สมาชิกสภาเทศบาล
(๔) ปลัดเทศบาล
5.๑.๔ เทศบาลตํา บล
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรี
(๓) สมาชิกสภาเทศบาล
(๔) ปลัดเทศบาล
5.๑.๕ องค์ก ารบริ หารส่ว นตํา บล
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

5.๒ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น รูป แบบพิ เศษ
5.๒.๑ กรุงเทพมหานคร
(๑) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) รองปลัดกรุงเทพมหานคร

(1) ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ผูอ้ าํ นวยการสํานักช่าง

(1) ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
(2) เลขานุ การนายกเทศมนตรี
(3) ผูอ้ าํ นวยการสํานักช่าง

(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักช่าง

(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักช่าง

(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักช่าง

(1) ประธานทีป่ รึกษาผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร
(2) ทีป่ รึกษาผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
(3) เลขานุ การผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
(4) ผูช้ ว่ ยเลขานุ การผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร
(5) หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
(7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการแพทย์
(8) ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนามัย

7

ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้
(9) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
(10) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการโยธา
(11) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการระบายนํ้า
(12) ผูอ้ าํ นวยการสํานักสิง่ แวดล้อม
(13) ผูอ้ าํ นวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬา และ
การท่องเทีย่ ว
(๑4) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการคลัง
(๑5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทศกิจ
(๑6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาสังคม
(๑7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการจราจรและขนส่ง
(๑8) ผูอ้ าํ นวยการสํานักผังเมือง
(๑9) ผูอ้ าํ นวยการสํานักป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(20) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
(21) ผูอ้ าํ นวยการเขต

5.๒.๒ เมือ งพัทยา
(๑) นายกเมืองพัทยา
(๒) รองนายกเมืองพัทยา
(๓) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
(๔) ปลัดเมืองพัทยา
(๕) รองปลัดเมืองพัทยา
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บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ ในการ
ควบคุม และบริ หารในหน่ ว ยงานของรัฐ ประเภทรัฐ วิ ส าหกิ จ
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ
(2) ผูบ้ ริหารสูงสุด
(3) รองผูบ้ ริหารสูงสุด
ทัง้ นี้ ตามบัญชีรายชือ่ รัฐวิสาหกิจฯ แนบท้าย
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บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจหน้ า ที่ส าํ คัญ ในการ
ควบคุม และบริ หารในหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ

(1) ประธานทีป่ รึกษาเมืองพัทยา
(2) ทีป่ รึกษาเมืองพัทยา
(3) เลขานุ การเมืองพัทยา
(4) หัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา
(5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
(6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการสาธารณสุข
(7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักสิง่ แวดล้อม
(8) ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(9) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง
(10) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างสุขาภิบาล
(11) ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาสังคม
(12) ผูอ้ าํ นวยการสํานักยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
(12) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการคลัง
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

7.1 หน่ ว ยงานของรัฐ ประเภทองค์ก ารของรัฐ ที่เป็ น อิ ส ระ
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
(๒) กรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจ
ประกันภัย
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
(5) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
(6) ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(6) รองประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) รองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
(10) ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
(11) ประธานกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๑2) กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๑3) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(14) รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(15) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(16) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(17) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(18) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(19) รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(20) ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(21) กรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(22) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(23) รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(24) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(25) ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย
(26) กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะ แห่งประเทศไทย
(27) กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

สาธารณะ แห่งประเทศไทย
(28) ผูอ้ าํ นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
(29) รองผูอ้ าํ นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
(30) ประธานกรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(31) กรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(32) ผูอ้ าํ นวยการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(33) รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(34) ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
7.2 หน่ ว ยงานของรัฐ ประเภทองค์ก ารมหาชน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ (หน่วยงานในกํากับ) อืน่
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ
(2) ผูบ้ ริหารสูงสุด
(3) รองผูบ้ ริหารสูงสุด
ทัง้ นี้ ตามบัญชีรายชือ่ องค์การมหาชน แนบท้าย
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7.3 หน่ ว ยงานของรัฐ ประเภทสถาบัน อุด มศึก ษาในสังกัด รัฐ และ
สถาบัน อุด มศึก ษาในกํา กับรัฐ
ได้แก่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจบังคับบัญ ชาใน
ระดับสูงของฝ่ ายทหาร
(1) ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
(2) รอง/ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
(3) ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
(4) รอง/ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
(5) ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
(6) รอง/ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
(7) ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
(8) รอง/ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
(9) เจ้ากรมพระธรรมนูญ
(10) รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูง และมีอ าํ นาจบังคับบัญ ชาใน
ระดับสูงของฝ่ ายตํา รวจ
(๑) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(3) ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
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บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

ลํา ดับ
ที่

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

(4) จเรตํารวจแห่งชาติ
(5) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาล
(6) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(7) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(8) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค
(9) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง
(10) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานกําลังพล
(11) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานกฎหมายและคดี
(12) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานตรวจสอบภายใน
(13) ผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(14) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(15) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจสันติบาล
(16) ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(17) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานพิสจู น์หลักฐานตํารวจ
(18) ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(19) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง
(20) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานกําลังพล
(21) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานกฎหมายและคดี
(22) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาล
ั ชาการตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙
(23) รองผูบ้ ญ
(24) รองผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(25) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(26) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(27) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจสันติบาล
(28) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(29) รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(30) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานพิสจู น์หลักฐานตํารวจ
(31) รองผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
(32) จเรตํารวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตํารวจ)
(33) นายแพทย์ใหญ่
(34) รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
(35) ผูบ้ งั คับการตํารวจจราจร
(36) ผูบ้ งั คับการตํารวจนครบาล
(37) ผูบ้ งั คับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาล
(38) ผูบ้ งั คับการสายตรวจและปฏิบตั กิ ารพิเศษ
(39) ผูบ้ งั คับการปราบปราม
(40) ผูบ้ งั คับการตํารวจทางหลวง
(41) ผูบ้ งั คับการตํารวจรถไฟ
(42) ผูบ้ งั คับการตํารวจท่องเทีย่ ว
(43) ผูบ้ งั คับการตํารวจนํ้า
(44) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(45) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

การค้ามนุ ษย์
(46) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(47) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(48) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(49) ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(50) ผูบ้ งั คับการตรวจคนเข้าเมือง
(51) ผูบ้ งั คับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(52) บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค
(53) ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัด
(54) ผูบ้ งั คับการกองพลาธิการ
(55) ผูบ้ งั คับการกองโยธาธิการ
(56) ผูบ้ งั คับการกองสรรพาวุธ
(57) ผูบ้ งั คับการกองทะเบียนพล
(58) ผูบ้ งั คับการกองสวัสดิการ
(59) ผูบ้ งั คับการกองคดีอาญา
(60) ผูบ้ งั คับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบตั กิ ารตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(61) ผูบ้ งั คับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ – ๔
(62) ผูบ้ งั คับการข่าวกรองยาเสพติด
(63) ผูบ้ งั คับการสกัดกัน้ การลําเลียงยาเสพติด
(64) ผูบ้ งั คับการตํารวจสันติบาล ๑ – ๔
(65) ผูบ้ งั คับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔
(66) ผูบ้ งั คับการตํารวจสือ่ สาร
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บุค คลที่ด าํ รงตํา แหน่ งระดับสูงหรือ กรรมการในองค์ก รตาม
รัฐ ธรรมนูญ
๑0.๑ องค์ก รอิ ส ระตามรัฐ ธรรมนูญ
๑) คณะกรรมการการเลือ กตัง้ (ก.ก.ต.)
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตัง้
(2) กรรมการการเลือกตัง้
(3) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
๒) ผูต้ รวจการแผ่น ดิ น (ผผ.)
(๑) ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(2) ผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๒) เลขาธิการสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๓) รองเลขาธิการสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
๓) คณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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ลํา ดับ
ที่

บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งของประเทศไทย
ตามประกาศสํา นัก งาน ปปง.
เรื่อ ง บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ ง

หมายเหตุ
ผูม้ ีหน้ า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิ น และหนี้ สิ น
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2542
** ไม่ได้ร ะบุใ ห้เป็ น บุค คลที่ม ีส ถานภาพทางการเมือ งโดยตรง แต่อ าจ
ใช้พิจ ารณาเกี่ย วกับ การเป็ น บุค คลผูใ้ กล้ชิด กับบุค คลที่ม ีส ถานภาพ
ทางการเมือ งได้

(๑) ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
(2) กรรมการ ป.ป.ช.
(3) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(5) ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช

๔) คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น (ค.ต.ง.)
(๑) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(2) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
(4) รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
5) คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
(2) กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
(3) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ
๑0.๒ องค์ก รอื่น ตามรัฐ ธรรมนูญ
๑) องค์ก รอัย การ (อส.)
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) รองอัยการสูงสุด
(3) อธิบดีอยั การภาค/อธิบดีอยั การ
(4) รองอธิบดีอยั การภาค/รองอธิบดีอยั การ
(5) อัยการจังหวัด*
* เฉพาะพนักงานอัยการ ซึง่ ปฏิบตั ริ าชการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัด ณ สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการคดีศาล
แขวง สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และสํานักงาน
อัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดี
จังหวัด

(1) ผูอ้ าํ นวยการสํานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง
(2) ผูอ้ าํ นวยการสํานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ
(3) ผูอ้ าํ นวยการสํานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
(4) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเลขาธิการ
(5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สนิ ภาคการเมือง
(6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สนิ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(7) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
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