เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

กฎ ก.ตร.
วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอืน่ และการเทียบตําแหนง
ขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นกับตําแหนงขาราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหมีชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยเทียบกับตําแหนงขาราชการ
ตํารวจตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้
ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑) ครู (ปท ๑)
ผูบังคับหมู
(๒) เจาหนาที่การเงินและบัญชี (ปท ๑)
"
(๓) เจาหนาที่ธุรการ (ปท ๑)
"
(๔) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (ปท ๑)
"
(๕) เจาหนาที่พัสดุ (ปท ๑)
"
(๖) เจาหนาที่พิมพดีด (ปท ๑)
"
(๗) เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร (ปท ๑)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๘) ชาง (ปท ๑)
(๙) ชางเครื่องยนต (ปท ๑)
(๑๐) ชางไฟฟาสื่อสาร (ปท ๑)
(๑๑) ชางภาพ (ปท ๑)
(๑๒) ชางอากาศยาน (ปท ๑)
(๑๓) นักประดาน้ํา (ปท ๑)
(๑๔) ผูชวยทันตแพทย (ปท ๑)
(๑๕) ผูชวยพนักงานสอบสวน (ปท ๑)
(๑๖) ผูชวยพยาบาล (ปท ๑)
(๑๗) พนักงานขับรถ (ปท ๑)
(๑๘) ครู (สบ ๑)
(๑๙) เจาหนาที่การเงินและบัญชี (สบ ๑)
(๒๐) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๑)
(๒๑) เจาหนาที่ธุรการ (สบ ๑)
(๒๒) เจาหนาที่พัสดุ (สบ ๑)
(๒๓) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๑)
(๒๔) เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร (สบ ๑)
(๒๕) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (สบ ๑)
(๒๖) เจาหนาที่สาธารณสุข (สบ ๑)
(๒๗) ชาง (สบ ๑)
(๒๘) ชางเครื่องยนต (สบ ๑)
(๒๙) ชางไฟฟาสื่อสาร (สบ ๑)
(๓๐) ชางภาพ (สบ ๑)
(๓๑) ชางภาพการแพทย (สบ ๑)

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
เทียบกับตําแหนง
ผูบังคับหมู
"
"
"
"
"
"
"
"
"
รองสารวัตรและพนักงานสอบสวน
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๓๒) ชางอากาศยาน (สบ ๑)
(๓๓) ตนปน (สบ ๑)
(๓๔) ตนเรือ (สบ ๑)
(๓๕) ตนหน (สบ ๑)
(๓๖) ทันตแพทย (สบ ๑)
(๓๗) นักกายภาพบําบัด (สบ ๑)
(๓๘) นักจิตวิทยา (สบ ๑)
(๓๙) นักเทคนิคการแพทย (สบ ๑)
(๔๐) นักบิน (สบ ๑)
(๔๑) นักประดาน้ํา (สบ ๑)
(๔๒) นักรังสีการแพทย (สบ ๑)
(๔๓) นักรังสีเทคนิค (สบ ๑)
(๔๔) นักวิทยาศาสตร (สบ ๑)
(๔๕) นักวิทยาศาสตรการแพทย (สบ ๑)
(๔๖) นักสังคมสงเคราะห (สบ ๑)
(๔๗) นายชางกลเรือ (สบ ๑)
(๔๘) นายแพทย (สบ ๑)
(๔๙) นายเวร (สบ ๑)
(๕๐) นิติกร (สบ ๑)
(๕๑) บรรณารักษ (สบ ๑)
(๕๒) บุคลากร (สบ ๑)
(๕๓) ผูชวยนายเวร (สบ ๑)
(๕๔) ผูชวยพยาบาล (สบ ๑)
(๕๕) ผูบังคับหมวด (สบ ๑)

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
เทียบกับตําแหนง
รองสารวัตรและพนักงานสอบสวน
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๕๖) พนักงานสอบสวน (สบ ๑)
(๕๗) พยาบาล (สบ ๑)
(๕๘) เภสัชกร (สบ ๑)
(๕๙) โภชนากร (สบ ๑)
(๖๐) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๑)
(๖๑) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๑)
(๖๒) อาจารย (สบ ๑)
(๖๓) ครู (สบ ๒)
(๖๔) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๒)
(๖๕) เจาหนาที่ธุรการ (สบ ๒)
(๖๖) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๒)
(๖๗) เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร (สบ ๒)
(๖๘) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (สบ ๒)
(๖๙) เจาหนาที่สาธารณสุข (สบ ๒)
(๗๐) ชาง (สบ ๒)
(๗๑) ชางเครื่องยนต (สบ ๒)
(๗๒) ชางไฟฟาสื่อสาร (สบ ๒)
(๗๓) ชางภาพ (สบ ๒)
(๗๔) ชางภาพการแพทย (สบ ๒)
(๗๕) ชางอากาศยาน (สบ ๒)
(๗๖) ตนปน (สบ ๒)
(๗๗) ตนเรือ (สบ ๒)
(๗๘) ตนหน (สบ ๒)
(๗๙) ทันตแพทย (สบ ๒)

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

เทียบกับตําแหนง
รองสารวัตรและพนักงานสอบสวน
"
"
"
"
"
"
สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๘๐) นักกายภาพบําบัด (สบ ๒)
(๘๑) นักเทคนิคการแพทย (สบ ๒)
(๘๒) นักจิตวิทยา (สบ ๒)
(๘๓) นักบิน (สบ ๒)
(๘๔) นักประดาน้ํา (สบ ๒)
(๘๕) นักรังสีการแพทย (สบ ๒)
(๘๖) นักรังสีเทคนิค (สบ ๒)
(๘๗) นักวิทยาศาสตร (สบ ๒)
(๘๘) นักวิทยาศาสตรการแพทย (สบ ๒)
(๘๙) นักสังคมสงเคราะห (สบ ๒)
(๙๐) นายชางกลเรือ (สบ ๒)
(๙๑) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๒)
(๙๒) นายแพทย (สบ ๒)
(๙๓) นายเวร (สบ ๒)
(๙๔) นิตกิ ร (สบ ๒)
(๙๕) บรรณารักษ (สบ ๒)
(๙๖) บุคลากร (สบ ๒)
(๙๗) ผูชวยนายเวร (สบ ๒)
(๙๘) ผูชวยพยาบาล (สบ ๒)
(๙๙) ผูบังคับกองรอย (สบ ๒)
(๑๐๐) ผูบังคับการเรือ (สบ ๒)
(๑๐๑) พนักงานสอบสวน (สบ ๒)
(๑๐๒) พยาบาล (สบ ๒)

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

เทียบกับตําแหนง
สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑๐๓) เภสัชกร (สบ ๒)
สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
(๑๐๔) โภชนากร (สบ ๒)
"
(๑๐๕) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๒)
"
(๑๐๖) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๒)
"
(๑๐๗) หัวหนา (สบ ๒)
"
(๑๐๘) อาจารย (สบ ๒)
"
(๑๐๙) ครู (สบ ๓)
รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
(๑๑๐) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๓)
"
(๑๑๑) เจาหนาที่ธุรการ (สบ ๓)
"
(๑๑๒) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๓)
"
(๑๑๓) เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร (สบ ๓)
"
(๑๑๔) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (สบ ๓)
"
(๑๑๕) เจาหนาที่สาธารณสุข (สบ ๓)
"
(๑๑๖) ชาง (สบ ๓)
"
(๑๑๗) ชางเครื่องยนต (สบ ๓)
"
(๑๑๘) ชางไฟฟาสื่อสาร (สบ ๓)
"
(๑๑๙) ชางภาพ (สบ ๓)
"
(๑๒๐) ชางภาพการแพทย (สบ ๓)
"
(๑๒๑) ชางอากาศยาน (สบ ๓)
"
(๑๒๒) ตนปน (สบ ๓)
"
(๑๒๓) ตนเรือ (สบ ๓)
"
(๑๒๔) ตนหน (สบ ๓)
"
(๑๒๕) ทันตแพทย (สบ ๓)
"
(๑๒๖) นักกายภาพบําบัด (สบ ๓)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑๒๗) นักจิตวิทยา (สบ ๓)
รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
(๑๒๘) นักเทคนิคการแพทย (สบ ๓)
"
(๑๒๙) นักบิน (สบ ๓)
"
(๑๓๐) นักประดาน้ํา (สบ ๓)
"
(๑๓๑) นักรังสีการแพทย (สบ ๓)
"
(๑๓๒) นักรังสีเทคนิค (สบ ๓)
"
(๑๓๓) นักวิทยาศาสตร (สบ ๓)
"
(๑๓๔) นักวิทยาศาสตรการแพทย (สบ ๓)
"
(๑๓๕) นักสังคมสงเคราะห (สบ ๓)
"
(๑๓๖) นายชางกลเรือ (สบ ๓)
"
(๑๓๗) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๓)
"
(๑๓๘) นายแพทย (สบ ๓)
"
(๑๓๙) นายเวร (สบ ๓)
"
(๑๔๐) นิติกร (สบ ๓)
"
(๑๔๑) บรรณารักษ (สบ ๓)
"
(๑๔๒) บุคลากร (สบ ๓)
"
(๑๔๓) ผูชวยนายเวร (สบ ๓)
"
(๑๔๔) ผูชวยพยาบาล (สบ ๓)
"
(๑๔๕) ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๓)
"
(๑๔๖) ผูบังคับการเรือ (สบ ๓)
"
(๑๔๗) พนักงานสอบสวน (สบ ๓)
"
(๑๔๘) พยาบาล (สบ ๓)
"
(๑๔๙) เภสัชกร (สบ ๓)
"
(๑๕๐) โภชนากร (สบ ๓)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑๕๑) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๓) รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
(๑๕๒) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๓)
"
(๑๕๓) หัวหนา (สบ ๓)
"
(๑๕๔) อาจารย (สบ ๓)
"
(๑๕๕) ครู (สบ ๔)
ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
(๑๕๖) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๔)
"
(๑๕๗) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๔)
"
(๑๕๘) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (สบ ๔)
"
(๑๕๙) เจาหนาที่สาธารณสุข (สบ ๔)
"
(๑๖๐) ชางเครื่องยนต (สบ ๔)
"
(๑๖๑) ชางไฟฟาสื่อสาร (สบ ๔)
"
(๑๖๒) ชางอากาศยาน (สบ ๔)
"
(๑๖๓) ทันตแพทย (สบ ๔)
"
(๑๖๔) นักกายภาพบําบัด (สบ ๔)
"
(๑๖๕) นักจิตวิทยา (สบ ๔)
"
(๑๖๖) นักเทคนิคการแพทย (สบ ๔)
"
(๑๖๗) นักบิน (สบ ๔)
"
(๑๖๘) นักรังสีการแพทย (สบ ๔)
"
(๑๖๙) นักรังสีเทคนิค (สบ ๔)
"
(๑๗๐) นักวิทยาศาสตร (สบ ๔)
"
(๑๗๑) นักวิทยาศาสตรการแพทย (สบ ๔)
"
(๑๗๒) นักสังคมสงเคราะห (สบ ๔)
"
(๑๗๓) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๔)
"
(๑๗๔) นายแพทย (สบ ๔)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑๗๕) นายเวร (สบ ๔)
ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
(๑๗๖) นิติกร (สบ ๔)
"
(๑๗๗) บรรณารักษ (สบ ๔)
"
(๑๗๘) บุคลากร (สบ ๔)
"
(๑๗๙) ผูชวยนายเวร (สบ ๔)
"
(๑๘๐) ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔)
"
(๑๘๑) ผูบังคับการเรือ (สบ ๔)
"
(๑๘๒) พนักงานสอบสวน (สบ ๔)
"
(๑๘๓) พยาบาล (สบ ๔)
"
(๑๘๔) เภสัชกร (สบ ๔)
"
(๑๘๕) โภชนากร (สบ ๔)
"
(๑๘๖) รองศาสตราจารย (สบ ๔)
"
(๑๘๗) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๔)
"
(๑๘๘) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๔)
"
(๑๘๙) หัวหนา (สบ ๔)
"
(๑๙๐) อาจารย (สบ ๔)
"
(๑๙๑) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๕)
รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
(๑๙๒) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๕)
"
(๑๙๓) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (สบ ๕)
"
(๑๙๔) เจาหนาที่สาธารณสุข (สบ ๕)
"
(๑๙๕) ชางเครื่องยนต (สบ ๕)
"
(๑๙๖) ชางไฟฟาสื่อสาร (สบ ๕)
"
(๑๙๗) ชางอากาศยาน (สบ ๕)
"
(๑๙๘) ทันตแพทย (สบ ๕)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๑๙๙) นักกายภาพบําบัด (สบ ๕)
รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
(๒๐๐) นักจิตวิทยา (สบ ๕)
"
(๒๐๑) นักเทคนิคการแพทย (สบ ๕)
"
(๒๐๒) นักบิน (สบ ๕)
"
(๒๐๓) นักรังสีการแพทย (สบ ๕)
"
(๒๐๔) นักรังสีเทคนิค (สบ ๕)
"
(๒๐๕) นักวิทยาศาสตร (สบ ๕)
"
(๒๐๖) นักวิทยาศาสตรการแพทย (สบ ๕)
"
(๒๐๗) นักสังคมสงเคราะห (สบ ๕)
"
(๒๐๘) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๕)
"
(๒๐๙) นายแพทย (สบ ๕)
"
(๒๑๐) นายเวร (สบ ๕)
"
(๒๑๑) นิติกร (สบ ๕)
"
(๒๑๒) บรรณารักษ (สบ ๕)
"
(๒๑๓) บุคลากร (สบ ๕)
"
(๒๑๔) พนักงานสอบสวน (สบ ๕)
"
(๒๑๕) พยาบาล (สบ ๕)
"
(๒๑๖) เภสัชกร (สบ ๕)
"
(๒๑๗) โภชนากร (สบ ๕)
"
(๒๑๘) รองเลขานุการตํารวจแหงชาติ (สบ ๕)
"
(๒๑๙) รองศาสตราจารย (สบ ๕)
"
(๒๒๐) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๕)
"
(๒๒๑) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๕)
"
(๒๒๒) ศาสตราจารย (สบ ๕)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๒๒๓) หัวหนา (สบ ๕)
รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
(๒๒๔) อาจารย (สบ ๕)
"
(๒๒๕) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (สบ ๖) ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒๒๖) เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (สบ ๖)
"
(๒๒๗) ทันตแพทย (สบ ๖)
"
(๒๒๘) นักบิน (สบ ๖)
"
(๒๒๙) นักวิทยาศาสตร (สบ ๖)
"
(๒๓๐) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๖)
"
(๒๓๑) นายแพทย (สบ ๖)
"
(๒๓๒) นิติกร (สบ ๖)
"
(๒๓๓) พนักงานสอบสวน (สบ ๖)
"
(๒๓๔) เลขานุการตํารวจแหงชาติ (สบ ๖)
"
(๒๓๕) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ ๖)
"
(๒๓๖) วิศวกรอากาศยาน (สบ ๖)
"
(๒๓๗) ศาสตราจารย (สบ ๖)
"
(๒๓๘) อาจารย (สบ ๖)
"
(๒๓๙) ที่ปรึกษา (สบ ๗)
รองผูบัญชาการ
(๒๔๐) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๗)
"
(๒๔๑) นิติกร (สบ ๗)
"
(๒๔๒) รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
"
(๒๔๓) รองนายแพทยใหญ (สบ ๗)
"
(๒๔๔) จเรตํารวจ (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
(๒๔๕) ที่ปรึกษา (สบ ๘)
"
(๒๔๖) รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๘)
"

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
เทียบกับตําแหนง
(๒๔๗) นายแพทยใหญ (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
(๒๔๘) นิติกร (สบ ๘)
"
(๒๔๙) ที่ปรึกษา (สบ ๙)
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒๕๐) รองจเรตํารวจแหงชาติ (สบ ๙)
"
(๒๕๑) รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙)
"
(๒๕๒) ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนิติการ (สบ ๙)
"
(๒๕๓) ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแพทย (สบ ๙)
"
(๒๕๔) ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒๕๕) หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๐)
"
ขอ ๓ สําหรับตําแหนงขาราชการตํารวจตามมาตรา ๒๑ แห งพระราชบั ญญัติระเบีย บ
ขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหมีการเปลี่ยนแปลงตามบัญชีเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงที่แนบทาย
กฎ ก.ตร. นี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

บัญชีเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง
ลําดับ
ชื่อตําแหนงเดิม
ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นใหม
เทียบกับตําแหนง
๑ สารวัตร (ที่อยูในสายงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน (สบ ๒)
สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
แตไมไดใชชื่อพนักงานสอบสวน (สบ ๒)
ในหนวยตางๆ เชน สารวัตร งาน..)
๒ รองผูกํากับการ (ที่อยูในสายงานสอบสวน พนักงานสอบสวน (สบ ๓)
รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวน
แตไมไดใชชื่อพนักงานสอบสวน (สบ ๓)
ผูชํานาญการพิเศษ
ในหนวยตางๆ เชน รองผูกํากับการ
(หัวหนางานสอบสวน))
๓ ที่ปรึกษา (สบ ๘)
ที่ปรึกษา (สบ ๗)
รองผูบัญชาการ
๔ นิติกร (สบ ๘)
นิติกร (สบ ๗)
รองผูบัญชาการ
๕ ผูชวยหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๘) นายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๗) รองผูบัญชาการ
๖ รองจเรตํารวจ (สบ ๘)
รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
รองผูบัญชาการ
๗ รองนายแพทยใหญ (สบ ๘)
รองนายแพทยใหญ (สบ ๗)
รองผูบัญชาการ
๘ จเรตํารวจ (สบ ๙)
จเรตํารวจ (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
๙ ที่ปรึกษา (สบ ๙)
ที่ปรึกษา (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
๑๐ นายแพทยใหญ (สบ ๙)
นายแพทยใหญ (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
๑๑ นิติกร (สบ ๙)
นิติกร (สบ ๘)
ผูบัญชาการ
๑๒ รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙) รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๘) ผูบัญชาการ
๑๓ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา (สบ ๙)
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๔ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแพทย (สบ ๑๐) ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแพทย (สบ ๙) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๕ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนิติการ (สบ ๑๐) ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนิติการ (สบ ๙) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๖ รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๐) รองหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๙) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๗ หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๑) หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๑๐) จเรตํารวจแหงชาติ
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หมายเหตุ ลําดับที่ ๑,๒ กรณีที่เปนตําแหนงหัวหนางานสอบสวนมากอนการเปลี่ยนแปลงนี้ ใหมีเครื่องหมาย * ตอทาย
วงเล็บไวเพื่อทราบที่มาของตําแหนงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแลว

