ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 39
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติมจากมาตรา 39
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้แก่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ได้แก่
1.5.1 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
(1) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(2) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(3) ที่ปรึกษารัฐมนตรี
(4) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(5) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(6) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(7) โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(8) รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(9) เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(10) ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(11) ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(12) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(13) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(14) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(15) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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1.5.2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(2) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(3) เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(4) ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(5) ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(6) ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*
(7) เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
(8) เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
* ยื่นบัญชีฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554
1.6 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554) ได้แก่
(1) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(2) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(3) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(4) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(5) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(6) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(7) ที่ปรึกษาผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(8) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
(9) โฆษกประธานวุฒิสภา
(10) โฆษกผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(11) เลขานุการประธานรัฐสภา
(12) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(13) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(14) เลขานุการประธานวุฒิสภา
(15) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(16) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(17) เลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(18) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
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(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
ผู้ช่วยเลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 ได้แก่
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เทศบาลนคร
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล
(3) เทศบาลเมือง
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล
(4) เทศบาลตาบล
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

4
(5) องค์การบริหารส่วนตาบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(1) กรุงเทพมหานคร
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา
- นายกเมืองพัทยา
- รองนายกเมืองพัทยา
- ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 39 ได้แก่
(1) ประธานศาลฎีกา
(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(4) อัยการสูงสุด
(5) กรรมการการเลือกตั้ง
(6) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(7) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(8) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(9) รองประธานศาลฎีกา
(10) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(11) หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
(12) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(13) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(14) รองอัยการสูงสุด
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(15) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง (ตามนิยามในมาตรา 4)
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
- ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
- ปลัดกรุงเทพมหานคร
- กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
- หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติมจากมาตรา 39
4.1 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542, ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
2549, ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่
(1) ประธานศาลฎีกา
(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(4) อัยการสูงสุด
(5) กรรมการการเลือกตั้ง
(6) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(7) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(8) กรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
(9) รองประธานศาลฎีกา
(10) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(11) หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
(12) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(13) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(14) รองอัยการสูงสุด
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(15) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(16) ปลัดกระทรวงกลาโหม
(17) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(18) ประธานกรรมการ และกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(19) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(20) เลขาธิการวุฒิสภา
(21) กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม
(22) ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้อานวยการและ
รองผู้อานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(23) ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยฯ
(24) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
(25) ผู้แทนการค้าไทย
4.2 ประกาศกาหนดตาแหน่งเพิ่มเติมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณากาหนด
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การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 39(15) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กรรมการ ป.ป.ช. ประจาจังหวัด มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/19

