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กฎ  ก.ตร. 
วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นและการเทียบตําแหนง 

ขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นกับตําแหนงขาราชการตํารวจ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามที่  กฎ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นและ 
การเทียบตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นกับตําแหนงขาราชการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไดออกใชบังคับแลว  นั้น 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  และมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มติ  ก.ตร.  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกกฎ  ก.ตร.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.ตร.  นี้  ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ใหมีชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่น  โดยเทียบกับตําแหนงขาราชการ

ตํารวจตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยเพิ่มเติมจาก
ชื่อตําแหนงที่กําหนดใน  กฎ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดชื่อตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่น
และการเทียบตําแหนงขาราชการตํารวจที่เรียกชื่ออยางอื่นกับตําแหนงขาราชการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ดังตอไปนี้ 

ชื่อตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เทียบกับตําแหนง   
(๑) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๑) รองสารวัตรและพนักงานสอบสวน   
(๒) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๒) สารวัตรและพนักงานสอบสวน 
      ผูชํานาญการ 
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(๓) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๓) รองผูกํากับการและพนักงานสอบสวน 
      ผูชํานาญการพิเศษ 
(๔) สารวัตรใหญ      ” 
(๕) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๔) ผูกํากับการและพนักงานสอบสวน 
      ผูทรงคุณวุฒิ 
(๖) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๕) รองผูบังคับการและพนักงาน 
      สอบสวนผูเชี่ยวชาญ 
(๗) ผูตรวจราชการ  (สบ  ๕)    ”       
(๘) หัวหนาฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๕)   ”     
(๙) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๖) ผูบังคับการและพนักงานสอบสวน 

      ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๑๐) ผูตรวจราชการ  (สบ  ๖)        ” 
(๑๑) หัวหนาฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๖)     ”   
(๑๒) นายตํารวจฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๗)   รองผูบัญชาการ 
(๑๓) หัวหนาฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๗)       ”   
(๑๔) หัวหนาฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา  (สบ  ๘)   ผูบัญชาการ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 
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