
 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา  ๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอํานาจกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
เพิ่มเติมจากมาตรา  ๓๙  ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  ๑๐)  ๑๕)  ๑๖)  ๒๘)  ๓๑)  ของประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของ  ๘๐)  ของประกาศตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  (ด้านการตรวจ
ราชการ)  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภาค  หรือตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น” 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  ๑๐๓)  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ  ได้แก่  (๑)  ๑๐๔)  
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐ  ได้แก่  (๑)  ๑๐๕)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่  (๑)  (๒)  ๑๐๖)  
เทศบาลนคร  ได้แก่  (๑)  (๒)  ๑๐๗)  เทศบาลเมือง  ได้แก่  (๑)  (๒)  ๑๐๘)  เทศบาลตําบล  ได้แก่  
(๑)  (๒)  ๑๐๙)  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้แก่  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  
(๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  (๑๘)  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  (๒๒)  (๒๓)  (๒๔)  (๒๕)  
(๒๖)  (๒๗)  (๒๘)  (๒๙)  (๓๐)  (๓๑)  (๓๒)  (๓๓)  (๓๔)  (๓๕)  (๓๖)  (๓๗)  (๓๘)  (๓๙)  (๔๐)  (๔๑)  
(๔๒)  ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“๑๐๓) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ  ได้แก่ 
  (๑) รองอธิการบดี 
 ๑๐๔) สถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐ  ได้แก่ 
  (๑) รองอธิการบดี 
 ๑๐๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่ 
  (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  (๒) ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๑๐๖) เทศบาลนคร  ได้แก่ 
  (๑) ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  (๒) ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นกับริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๑๐๗) เทศบาลเมือง  ได้แก่ 
  (๑) ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  (๒) ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๑๐๘) เทศบาลตําบล  ได้แก่ 
  (๑) ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง) 
  (๒) ผู้อํานวยการสํานักช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับสูง) 
 ๑๐๙) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้แก่ 
  (๑) จเรตํารวจแห่งชาติ 
  (๒) รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
  (๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
  (๔) ผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 
  (๖) ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี 
  (๗) ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
  (๘) ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (๙) ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  (๑๐) ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล 
  (๑๑) ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
  (๑๒) ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
  (๑๓) ผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๑๔) รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง 
  (๑๕) รองผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล 
  (๑๖) รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี 
  (๑๗) รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 
  (๑๘) รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๑  –  ๙ 
  (๑๙) รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (๒๐) รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
  (๒๑) รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  (๒๒) รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล 
  (๒๓) รองผู้บัญชาการสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  (๒๔) รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
  (๒๕) รองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
  (๒๖) รองผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๒๗) จเรตํารวจ  (สบ  ๘)  (หัวหน้าจเรตํารวจ) 
  (๒๘) นายแพทย์ใหญ่ 
  (๒๙) รองจเรตํารวจ  (สบ  ๗)   
  (๓๐) ผู้บังคับการกองพลาธิการ 
  (๓๑) ผู้บังคับการกองโยธาธิการ 
  (๓๒) ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ 
  (๓๓) ผู้บังคับการกองทะเบียนพล 
  (๓๔) ผู้บังคับการกองสวัสดิการ 
  (๓๕) ผู้บังคับการกองคดีอาญา 
  (๓๖) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓๗) ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  ๑  –  ๔ 
  (๓๘) ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด 
  (๓๙) ผู้บังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 
  (๔๐) ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล  ๑  –  ๔ 
  (๔๑) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค  ๑  –  ๔ 
  (๔๒) ผู้บังคับการตํารวจสื่อสาร” 
ข้อ ๔ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้แสดงไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งถูกยกเลิกตามข้อ  ๑  ให้สํานักงาน  
ป.ป.ช.  เก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศน้ี  
และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ  ๒  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป  ส่วนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ  ๓  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 


