เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสั ง กั ด ลงวั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ได้ ม อบอํ า นาจให้
ปลัดกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงิน ฯ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงิน ฯ ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑
เรื่อง มอบอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงิน ฯ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑
ประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๓๖
ถึงฉบับที่ ๔๒
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้
๑. กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(๒) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สํานักกฎหมาย
๑.๑.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด
(๓) หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด
๑.๒ กรมการปกครอง
๑.๒.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ
๑.๒.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) นายอําเภอทุกอําเภอ
(๓) ปลัดอําเภอทุกอําเภอ
๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒.๑ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๑) รองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่
ความรับผิดชอบกํากับการบริหารราชการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๓) รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๔) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๕) ผู้บังคับการปราบปราม
(๖) รองผู้บังคับการปราบปราม
(๗) ผู้ กํ า กั บ การ ๑ ถึ ง ๖ และผู้ กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
กองบังคับการปราบปราม
(๘) รองผู้ กํ า กั บการ ๑ ถึ ง ๖ และรองผู้ กํ ากั บ การปฏิ บัติ ก ารพิ เ ศษ
กองบังคับการปราบปราม
(๙) สารวั ต รกองกํ า กั บ การ ๑ ถึ ง ๖ และสารวั ต รกองกํ า กั บ การ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
(๑๐) รองสารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๖ และรองสารวัตรกองกํากับการ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
(๑๑) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปราม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๑๒) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๑
ถึง ๖ กองบังคับการปราบปราม
(๑๓) ผู้ บั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
(๑๔) รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
(๑๕) ผู้ กํ า กั บ การ ๕ กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๖) รองผู้กํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๗) สารวัตรกองกํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๘) รองสารวัตรกองกํากับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๙) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๒๐) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๕
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๒๑) ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๒) รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๓) ผู้กํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๔) รองผู้กํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๕) สารวั ต รกองกํ า กั บ การ ๑ ถึ ง ๒ กองบั ง คั บ การปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๖) รองสารวัตรกองกํากับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒๗) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๘) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกํากับการ ๑
ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
(๒) รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
(๓) ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๔) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๕) ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(๖) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๗) รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๘) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๙) รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๑๐) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๑๑) ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลทุกสถานี
(๑๒) ผู้กํากับการ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบ
ในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) รองผู้กํากับการ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบ
ในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ
(๑๔) สารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบ
ในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ
(๑๕) รองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบ
ในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวน
๒.๓ ตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๔) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
(๕) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๖) รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๗) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
(๘) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๙) ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี
(๑๐) ผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๑๑) ผู้ กํ า กั บ การ ในกองบั ง คั บ การสื บ สวนสอบสวน ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๑๒) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) รองผู้กํากับการ ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน
หรือป้องกันปราบปราม
(๑๔) รองผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๑๕) รองผู้กํากับการ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๑๖) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ
(๑๗) สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรทุกสถานี
(๑๘) สารวัตรสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี
(๑๙) สารวัตร ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน
หรือป้องกันปราบปราม
(๒๐) สารวัตรสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๒๑) สารวัตร ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน
หรือป้องกันปราบปราม
(๒๒) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ
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(๒๓) รองสารวัตร ในสถานีตํารวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน
หรือป้องกันปราบปราม
(๒๔) รองสารวั ต ร ในกองบั ง คั บ การสื บ สวนสอบสวน ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๒๕) รองสารวัตรสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๒๖) พนักงานสอบสวน
๓. กระทรวงยุติธรรม
๓.๑ กรมบังคับคดี
(๑) อธิบดีกรมบังคับคดี
(๒) รองอธิบดีกรมบังคับคดี
(๓) ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในบริหารราชการส่วนกลางของกรมบังคับคดี
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัด
๓.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๓) ผู้บัญชาการสํานัก ระดับสูง
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระดับเชี่ยวชาญ
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชํานาญการ
(๗) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๘) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชํานาญการ
(๙) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับปฏิบัติการ
๔. สํานักงานอัยการสูงสุด
(๑) อัยการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๑
(๓) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๓
(๔) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑
(๕) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๗
(๖) อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย ๑
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๕. กระทรวงพาณิชย์
๕.๑ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
๕.๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
๖. กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๑) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) ผู้อํานวยการกองนิติการ
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานคดีอาญา กองนิติการ
(๔) ผู้อํานวยการกลุ่มงานคดีแพ่ง กองนิติการ
๗. ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑) ผู้ ชํ า นาญการอาวุ โ ส (ด้ า นการฟอกเงิ น ) ฝ่ า ยนโยบายและกํ า กั บ
การแลกเปลี่ยนเงิน
(๒) ผู้บริหารทีม ทีมกํากับและตรวจสอบ Non-bank

ฝ่ายนโยบายและกํากับ

การแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) ผู้บริหารทีม ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
(๔) ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
(๕) หัวหน้านิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
(๖) หัวหน้านิติกร ฝ่ายกฎหมาย
(๗) นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
๘. กระทรวงการคลัง
๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(๔) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(๖) นิตกิ รชํานาญการพิเศษ
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๘.๒ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(๓) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
(๔) รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๕) ผู้อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๖) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การเงินนอกระบบ
(๗) ข้าราชการในตําแหน่งเศรษฐกรและนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ในตํ า แหน่ ง เศรษฐกรและนิ ติ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๘) ข้าราชการในตําแหน่งนิติกรระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ
ที่ปฏิบัติงานในส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน และส่วนนิติกรรมสัญญางานคดีและกฎหมายเศรษฐกิจอื่น
สํานักกฎหมาย
๘.๓ กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัดทุกจังหวัด
๘.๔ กรมสรรพากร
ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมสรรพากรประเภทบริ ห าร ประเภทอํ า นวยการ
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป ในแต่ละท้องที่ ดังนี้
(๑) สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (๒) (๓)
และ (๔) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สังกัดสํานักงานกรมสรรพากรภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับท้องที่
สรรพากรภาคนั้น
(๓) สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับท้องที่
สรรพากรพื้นที่นั้น
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(๔) สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับท้องที่
สรรพากรพื้นที่สาขานั้น
๘.๕ กรมศุลกากร
นักวิชาการศุลกากร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๙. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและคดี
(๔) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
(๕) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
(๖) นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๗) นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๑๐. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อํานวยการกองที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน
(๕) นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖) นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
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ข้อ ๓ การใช้อํานาจในการตรวจสอบหรือค้นตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงิน
ที่ เ ป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฯ จะต้ อ งมี ข้ า ราชการตั้ ง แต่
ระดับชํานาญการขึ้นไปเป็นผู้นําในการเข้าไปตรวจสอบหรือค้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

