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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อ ๑ แก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ในส่วน
นิ ย ามค าว่ า “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ” หมายความว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มฐี านะเป็นนิตบิ ุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สาหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
สาหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แต่ไ ม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่ งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน ๗.๘ ของข้ อ ๔ (๗) แห่ ง ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๗.๘ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗.๘.๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๗.๘.๑.๑ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๗.๘.๒ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗.๘.๒.๑ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗.๘.๓ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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๗.๘.๓.1 เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๗.๘.๔ สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
๗.๘.๔.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗.๘.๔.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๗.๘.๔.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๗.๘.๔.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ใน ๗.๙ ตาแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูง ของข้อ ๔ (๗) แห่ งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
“๗.๙.๕ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๗.๙.๖ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗.๙.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗.๙.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗.๙.๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗.๙.๑๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
๗.๙.๑๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๗.๙.๑๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๙.๑๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๗.๙.๑๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
๗.๙.๑๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๗.๙.๑๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๙.๑๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๗.๙.๑๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗.๙.๑๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
๗.๙.๒๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗.๙.๒๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๗.๙.๒๒ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
๗.๙.๒๓ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
๗.๙.๒๔ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
๗.๙.๒๕ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ๗.๑๐.๖ ๗.๑๐.๗ ๗.๑๐.๘ ๗.๑๐.๙ ๗.๑๐.๑๐ และ ๗.๑๐.๑๑
ของข้อ ๔ (๗) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๖ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ที่ได้ยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่ งของผู้มีห น้าที่ยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้ถือว่าเป็นการยื่นตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

