
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๑๐๘๒/๒๕๕๘ 

เร่ือง แต$งต้ังพนักงานเจ(าหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แห$งพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกคําสั่งแต$งต้ังพนักงานเจ(าหน(าท่ีไว( 
ดังต$อไปน้ี 

 
ข(อ ๑  ให(ผู(ดํารงตําแหน$งต$อไปน้ีเป:นพนักงานเจ(าหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติการทวง

ถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) กระทรวงมหาดไทย 

(ก) ราชการบริหารส$วนกลาง 
๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓) ผู(ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
๔) ท่ีปรึกษาด(านกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๕) ผู(ช$วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๖) อธิบดีกรมการปกครอง 
๗) รองอธิบดีกรมการปกครอง 
๘) ผู(ตรวจราชการกรมการปกครอง 
๙) ผู(เช่ียวชาญเฉพาะด(านกฎหมาย กรมการปกครอง 
๑๐) ผู(อํานวยการสํานัก ผู(อํานวยการกอง และผู(อํานวยการส$วน กรมการ

ปกครอง 
๑๑) หัวหน(ากลุ$ม หัวหน(าฝEาย หัวหน(างาน เจ(าพนักงานปกครอง นิติกร 

กรมการปกครอง 
(ข) ราชการบริหารส$วนภูมิภาค 

๑) ผู(ว$าราชการจังหวัด 
๒) รองผู(ว$าราชการจังหวัด 
๓) ปลัดจังหวัด 
๔) นายอําเภอ 
๕) ปลัดอําเภอผู(เป:นหัวหน(าประจําก่ิงอําเภอ 
๖) จ$าจังหวัด 
๗) ปGองกันจังหวัด 
๘) เจ(าพนักงานปกครอง นิติกร ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
๙) ปลัดอําเภอ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๔ ง/หน(า ๑๔๙/๑๘ กุมภาพันธH ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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๑๐) กํานัน ผู(ใหญ$บ(าน 
(๒) กระทรวงการคลัง 

(ก) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
๑) ปลัดกระทรวงการคลัง 
๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง 
๓) ผู(ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๔) ท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรผู(ทรงคุณวุฒิ) 
๕) ผู(เช่ียวชาญด(านกฎหมาย 
๖) นิติกรชํานาญการพิเศษ 

(ข) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑) ผู(อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๒) ท่ีปรึกษาด(านเศรษฐกิจการคลัง 
๓) ท่ีปรึกษาด(านเศรษฐกิจการเงิน 
๔) ท่ีปรึกษาด(านเศรษฐกิจระหว$างประเทศ 
๕) รองผู(อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๖) ผู(อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
๗) ผู(อํานวยการสํานักกฎหมาย 
๘) ผู(เช่ียวชาญท่ีได(รับมอบหมายดูแลเก่ียวกับการกํากับการทวงถามหน้ี 
๙) ข(าราชการในตําแหน$งเศรษฐกรและนิติกรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

กํากับการทวงถามหน้ี สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
(๓) สํานักงานตํารวจแห$งชาติ 

(ก) รองผู(บัญชาการตํารวจแห$งชาติ ท่ีได(รับมอบหมายอํานาจหน(าท่ีความ
รับผิดชอบ กํากับการบริหารราชการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

(ข) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
๑) ผู(บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
๒) รองผู(บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
๓) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญพิเศษ 
๔) ผู(บังคับการปราบปราม 
๕) รองผู(บังคับการปราบปราม 
๖) ผู(กํากับการ ๑ ถึง ๖ และผู(กํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการ

ปราบปราม 
๗) รองผู(กํากับการ ๑ ถึง ๖ และรองผู(กํากับการปฏิบัติการพิเศษ กอง

บังคับการปราบปราม 
๘) สารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๖ และสารวัตร กองกํากับการปฏิบัติการ

พิเศษ กองบังคับการปราบปราม 
๙) รองสารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๖ และรองสารวัตร กองกํากับการ

ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม 
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๑๐) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ$มงานสอบสวน 
กองบังคับการปราบปราม 

๑๑) พนักงานสอบสวนผู(ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๑ 
ถึง ๖ กองบังคับการปราบปราม 

๑๒) ผู(บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

๑๓) รองผู(บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ 

๑๔) ผู(กํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๑๕) รองผู(กํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๑๖) สารวัตรกองกํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๑๗) รองสารวัตรกองกํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๑๘) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ$มงานสอบสวน 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๑๙) พนักงานสอบสวนผู(ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๕ 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๒๐) ผู(บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ(มครอง
ผู(บริโภค 

๒๑) รองผู(บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ(มครอง
ผู(บริโภค 

๒๒) ผู(กํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

๒๓) รองผู( กํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

๒๔) สารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

๒๕) รองสารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปราม การ
กระทําความผิดเก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

๒๖) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ$มงานสอบสวน 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

๒๗) พนักงานสอบสวนผู(ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๑ 
ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ(มครองผู(บริโภค 

(ค) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
๑) ผู(บัญชาการตํารวจนครบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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๒) รองผู(บัญชาการตํารวจนครบาล 
๓) ผู(บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙ 
๔) ผู(บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
๕) ผู(บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
๖) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญพิเศษ 
๗) รองผู(บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙ 
๘) รองผู(บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
๙) รองผู(บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล 
๑๐) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญ 
๑๑) ผู(กํากับการสถานีตํารวจนครบาลทุกสถานี 
๑๒) ผู( กํากับการ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ีมีความ

รับผิดชอบ ในงานด(านปGองกันปราบปราม งานด(านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓) รองผู(กํากับการ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ีมีความ

รับผิดชอบ ในงานด(านปGองกันปราบปราม งานด(านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู(ชํานาญการพิเศษ 
๑๔) สารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ีมีความรับผิดชอบ 

ในงานด(านปGองกันปราบปราม งานด(านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู(ชํานาญการ 
๑๕) รองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ีมีความ

รับผิดชอบ ในงานด(านปGองกันปราบปราม งานด(านสืบสวน และพนักงานสอบสวน 
(ง) ตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต( 

๑) ผู(บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต( 

๒) รองผู(บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยHปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต( 

๓) ผู(บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 
๔) ผู(บังคับการสืบสวนสอบสวน 
๕) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญพิเศษ 
๖) รองผู(บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 
๗) รองผู(บังคับการสืบสวนสอบสวน 
๘) พนักงานสอบสวนผู(เช่ียวชาญ 
๙) ผู(กํากับการสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี 
๑๐) ผู(กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 
๑๑) ผู(กํากับการ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(าน

สืบสวนหรือปGองกันปราบปราม 
๑๒) พนักงานสอบสวนผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓) รองผู(กํากับการ ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(าน

สืบสวนหรือปGองกันปราบปราม 
๑๔) รองผู(กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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๑๕) รองผู(กํากับการ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(าน
สืบสวนหรือปGองกันปราบปราม 

๑๖) พนักงานสอบสวนผู(ชํานาญการพิเศษ 
๑๗) สารวัตรใหญ$สถานีตํารวจภูธรทุกสถานี 
๑๘) สารวัตรสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี 
๑๙) สารวัตร ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(านสืบสวน หรือ

ปGองกันปราบปราม 
๒๐) สารวัตรสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 
๒๑) สารวัตร ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(านสืบสวน

หรือปGองกันปราบปราม 
๒๒) พนักงานสอบสวนผู(ชํานาญการ 
๒๓) รองสารวัตร ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(านสืบสวน

หรือปGองกันปราบปราม 
๒๔) รองสารวัตร ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีด(าน

สืบสวนหรือปGองกันปราบปราม 
๒๕) รองสารวัตรสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด 
๒๖) พนักงานสอบสวน 

 
ข(อ  ๒  ให(พนักงานเจ( าหน( า ท่ีตามข(อ  ๑ มี อํานาจหน( า ท่ีปฏิ บั ติการตาม

พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบท่ีเก่ียวข(องภายในเขตท(องท่ีที่รับผิดชอบ 
 
ข(อ ๓  ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีตามข(อ ๑ ใช(อํานาจตามพระราชบัญญัติการทวงถาม

หน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย$างระมัดระวังและเท$าท่ีจําเป:นตามพฤติการณHแห$งกรณี โดยไม$ละเมิดหรือกระทบ
ต$อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
ท้ังน้ี ต้ังแต$บัดน้ีเป:นต(นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก อนุพงษH  เผ$าจินดา 

รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทย 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๓ กุมภาพันธH ๒๕๕๙ 

 
กัญฑรัตนH/ตรวจ 

๒๙ กุมภาพันธH ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


