
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรฐัที่ต้องหา้มมิให้ด าเนนิกิจการตามความในมาตรา  ๑๒๖   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามมาตรา  126  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  ก าหนดต าแหนง่เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องหา้มมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑๒๖  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน ถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหนง่

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดต าแหนง่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมาตรา  ๑๒๖  เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
กับประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ านาจจากรัฐ  ท า ให้มีอ านาจ   
ในการอนุมัติ  อนุญาต  การให้สัมปทาน  และลงนามในสัญญาต่าง ๆ  รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ  
ที่มีอ านาจในการก ากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ  หรือด าเนินคดี  ดังนั้น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
จึงก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา  ๑๒๖  ดังต่อไปนี้  และรวมถึง 
เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการดังกล่าว   

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 1.1 นายกรัฐมนตรี 
 1.2 รัฐมนตรี 
 1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 1.4 สมาชิกวุฒิสภา 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง   
 2.1 ส าหรับข้าราชการพลเรือน 
  2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม 
 2.2 ส าหรับข้าราชการทหาร 
  2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
  2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
 2.3 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 2.6 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  2.7.2 เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 2.8 ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 
  2.8.1 เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  2.8.2 เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
  2.8.3 เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 
  2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.2 นายกเมืองพัทยา 
 3.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.4 นายกเทศมนตรี 
 3.5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ  
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 มีนาคม 2563 
หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
 ที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
 ที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  14  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  14  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  14  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
  

 


