
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ว่าดว้ยการด าเนนิการเกี่ยวกับหมายจับในคดีพิเศษ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามหมายจับในคดีพิเศษ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และเพ่ืออนุวัติ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๓๓   
และข้อบังคับประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับ
หมายจับในคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามหมายจับในคดีพิเศษ  และถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผู้รับผิดชอบหมายจับ”  หมายความวา่  หัวหน้าหนว่ยงานผู้รับผิดชอบส านวนคดี  หรือหัวหนา้คณะ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการบริหารงาน
คดีพิเศษ  หรือผู้ซึ่งหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ด าเนินการร้องขอออกหมายจับ   

“เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายจับ”  หมายความว่า  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่ได้มี 
การร้องขอออกหมายจับ  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาหมายจับ   
(๒) ส าเนาต าหนิรูปพรรณ   
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร  หรือส าเนา

หนังสือเดินทาง  แล้วแต่กรณี 
(๔) เอกสารอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการประกาศสืบจับ  หรือการด าเนินการตามหมายจบั  

แล้วแต่กรณี  (ถ้ามี) 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจก าหนด

แนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของ  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ในการร้องขอให้ศาลออกหมายจับ  ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และคู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่าง
ส านักงานศาลยุติธรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (AWIS  :  Arrest  Warrant  Information  System)   

ข้อ ๗ ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ดูแลและควบคุมระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่างส านักงานศาลยุติธรรมกับ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (AWIS  :  Arrest  Warrant  Information  System)  และเป็นผู้ประสานงาน
กับส านักงานศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลหมายจับ 

(๒) จัดเก็บเอกสารที่เกีย่วข้องกับหมายจับ  จัดท าสถิติ  และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกบั
หมายจับ   

(๓) เป็นผู้ประสานงานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
เพื่อด าเนินการประกาศสืบจับหรืองดประกาศสืบจับ 

(๔) เป็นผู้ประสานงานกับผู้อ านวยการทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กรณีที่ศาล 
ออกหมายจับแล้วยังมิ ได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ   
เพ่ือด าเนินการย้ายชื่อและรายการของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านและเพ่ิมชื่อและรายการ  
ของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง  ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการด าเนินการตามหมายจับตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มอบหมาย   

ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบมีอ านาจลงนาม 
ในหนังสือถึงกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือส านักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง  เพ่ือแจ้งประกาศหรืองดประกาศสืบจับผู้ต้องหา  ด าเนินการตามหมายจับ   
หรือด าเนินการย้ายชื่อและรายการของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้าน  และเพ่ิมชื่อและรายการ  
ของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง  ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่เป็นการส่งหมายจับเพ่ือประกาศสืบจับให้อ้างอ านาจตามพระราชบัญญัติการสอบสวน  
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๒๒  ประกอบข้อบังคับ  กคพ.  ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๗  ประกอบด้วย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัหมายจับในคดีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๙ การยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจับ  ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับด าเนินการ  ดังนี้     
(๑) บันทึกข้อมูลค าร้องผ่านระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่างส านักงานศาลยุติธรรม

กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (AWIS  :  Arrest  Warrant  Information  System)  โดยให้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่างส านักงานศาลยุติธรรม 
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และให้ผู้ร้องขอน าค าร้องและเอกสารประกอบไปยื่นต่อศาลที่ขอให้  
ออกหมายจับด้วย   

(๒) ในกรณีไม่อาจด าเนินการตาม  (๑)  ให้จัดท าค าร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซอง 
โดยไม่ปิดผนึก  ยื่นต่อศาลที่ขอให้ออกหมาย 

ข้อ ๑๐ ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (AWIS)  เป็นประจ าทุกวัน  หากพบข้อมูลการออก
หมายจับใหม่ให้แจ้งผู้รับผิดชอบหมายจับจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายจับนั้น  พร้อมรับรองเอกสาร  
จ านวน  ๓  ชุด  ให้แก่กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่  
ศาลออกหมายจับ   

ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  จัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งเพ่ือด าเนินการ
ประกาศสืบจับและด าเนินการตามหมายจับ  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ ได้รับเอกสาร   
ให้แก่หน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือให้ด าเนินการประกาศสืบจับ 
(๒) ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  เพ่ือด าเนินการตามหมายจับ  และในกรณีผู้ต้องหา

ตามหมายจับมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยจัดส่งเอกสาร  
ให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเพื่อด าเนินการตามหมายจับ   

ข้อ ๑๑ กรณีมีเหตุเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะท าให้ผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนี
ออกนอกราชอาณาจักร  ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายจับไปยังส านักงาน  
ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือให้ด าเนินการตามหมายจับพร้อมส่งส าเนาให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล 
การตรวจสอบทราบด้วย  และเมื่อหมายจับสิ้นผลให้ผู้รับผิดชอบหมายจับแจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   
เพื่องดประกาศสืบจับหรืองดการด าเนินการตามหมายจับต่อไป   

ข้อ ๑๒ กรณีหมายจับที่ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่งร้อย  
แปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ  ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบแจ้งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลาง  เพ่ือด าเนินการย้ายชื่อและรายการของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านและเพ่ิมชื่อ

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



และรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง  ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ก่อนการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  สอบถาม
ผลการด าเนินการตามหมายจับไปยังผู้รับผิดชอบหมายจับหรือคณะพนักงานสอบสวนผู้หนึ่งผู้ใด 
ที่รับผิดชอบ  ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่หมายจับนั้นครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   

ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับแจ้งผลการด าเนินการตามหมายจับพร้อมกับส าเนาหมายจับนั้น 
ที่รับรองส าเนาเอกสารแล้วให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบทราบ  ภายในเจ็ดวันท าการ  
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง   

ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับด าเนินการเพิกถอนหมายจับเมื่อมีกรณี  ดังต่อไปนี้   
(๑) พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา 
(๒) กรณีความผิดต่อส่วนตัว  เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ 
(๓) ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 
(๔) เหตุอื่นใดอันเป็นไปตามกฎหมาย  เช่น  เหตุตามที่บัญญัติไ ว้ในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๙  เป็นต้น   
ข้อ ๑๔ กรณีที่มีการเพิกถอนหมายจับตามข้อ  ๑๓  ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับ  แจ้งกองเทคโนโลยี

และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบทราบพร้อมส่งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว  แต่ทั้งนี้ไม่เกินสามวันท าการ 
นับแต่วันที่มีการเพิกถอนหมายจับ   

ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๑๐  เพ่ืองด
ประกาศสืบจับและงดการด าเนินการตามหมายจับ  ภายในสามวันท าการนับแต่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๕ กรณีกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบพบว่าหมายจับใช้ไม่ได้เพราะเหตุ
ขาดอายุความ  ให้แจ้งผู้รับผิดชอบหมายจับยืนยันเหตุดังกล่าวภายในเจ็ดวันนบัแตว่ันที่ได้รับแจ้ง  และให้
กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๑๐  เพ่ืองด
ประกาศสืบจับและงดการด าเนินการตามหมายจับ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งยืนยันจาก
ผู้รับผิดชอบหมายจับ 

ข้อ ๑๖ กรณีจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้  ผู้รับผิดชอบหมายจับมีหน้าที่รายงานผล  
การจับกุมต่อศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือหากไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบได้  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อศาลที่ออกหมายจับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันจับ  และแจ้งให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล  
การตรวจสอบทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันจับ  พร้อมส่งส าเนาบันทึกการจับกุมดังกล่าวด้วย   

ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๑๐  
เพ่ืองดประกาศสืบจับและงดการด าเนินการตามหมายจับ  ภายในสามวันท าการนับแต่ได้รับแจ้ง 
ตามวรรคหนึ่ง   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗ คดีพิเศษที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบส านวนการสอบสวนจาก 
พนักงานสอบสวน  ตามมาตรา  ๒๒  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และเป็นกรณีที่ได้ออกหมายจับไว้ก่อนการรบัมอบส านวนดังกล่าว  ให้คณะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบส านวนดังกล่าวประสานพนักงานสอบสวนผู้ส่งมอบส านวนการสอบสวน  
ตามข้อบังคับ  กคพ.  ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบว่ามีการแจ้งประกาศสืบจับหรือไม่  และแจ้งให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล
การตรวจสอบทราบ  หากยังไม่มีการด าเนินการ  ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๑๐  เพื่อแจ้งประกาศสืบจับและด าเนินการตามหมายจับ  ตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้   

(๒) กรณีหมายจับสิ้นผล  ให้ตรวจสอบว่าได้มีการด าเนินการแจ้งงดประกาศสืบจับแล้วหรือไม่  
หากยังไม่ได้ด าเนินการ  ให้แจ้งกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๑๐  เพ่ืองดประกาศสืบจับหรืองดการด าเนินการตามหมายจับ  
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

(๓) กรณีหมายจับมีเหตุที่จะขอเพิกถอนหมายจับ  ให้ตรวจสอบว่าได้มีการร้องขอให้ศาล 
เพิกถอนหมายจับแล้วหรือไม่  หากยังไม่ได้ด าเนินการ  ให้ด าเนินการรายงานเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับ
ต่อศาลที่ออกหมาย  และด าเนินการตามข้อ  ๑๔  โดยอนุโลม   

ให้หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบส านวนตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  เป็นผู้รับผิดชอบหมายจับในคดีพิเศษที่ได้รับโอนมานั้น  และให้จัดส่งส าเนาเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับหมายจับให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลหมายจับ 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์   

หมวด  ๓ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  รายงานข้อมูลการด าเนินการ
เกี่ยวกับหมายจับต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประจ าภายในวันที่  ๕  ของทุกเดือน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๙ บรรดาหมายจับในคดีพิเศษใดที่ยังมิได้จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบติดตามและตรวจสอบข้อมูล  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้   
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ข้อ ๒๐ บรรดาหมายจับในคดีพิเศษใดซึ่งศาลได้ออกไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับตรวจสอบหมายจับดังกล่าว   
หากหมายจับใดมีลักษณะที่จะต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางทราบตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้จัดส่งส าเนาหมายจับนั้น
ซึ่งรับรองส าเนาโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษผู้รับผิดชอบให้กองเทคโนโลยี  
และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  เพ่ือด าเนินการแจ้งให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางทราบตามข้อ  ๑๒   
วรรคหนึ่งต่อไป  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบมีหน้าที่ 
อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสืบจับหรืองดประกาศสืบจับกับผู้รับผิดชอบ
หมายจับตามสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พันต ารวจเอก  ไพสิฐ  วงศ์เมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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