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กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร.
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวัน ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.
ไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใ ชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปน กรอบ
แหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ
ขอ ๓ ให ถื อ ว า ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจท า ยกฎ ก.ตร. นี้
เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปน จรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ ในการพิ จ ารณาสรรหา กลั่ น กรอง หรือ แต ง ตั้ ง ข า ราชการตํ า รวจผู ใ ด รวมทั้ ง
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการหรือหนวยเทียบเทากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ
และหน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ควรคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรม การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของบุคคลดังกลาวดวย
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ขอ ๕ ใหกองบัญ ชาการศึ กษาทําหนาที่ เปน ศูน ยส งเสริม จริยธรรมและพัฒนาคุณ ธรรม
ของขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
หน วยงานและขา ราชการตํา รวจที่ ประพฤติ ปฏิ บั ติดี เยี่ ยมตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ รวมทั้งรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรม
ขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทา
ระดับสากล
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนินงาน
ตามความในวรรคแรกใหกองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็น ชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร. ดวย
ขอ ๖ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ
ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจประจําทุกป ตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ ๕ วรรคสอง
ให สํ า นั ก งานผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ กองบั ญ ชาการ และหน ว ยงานเที ย บเท า
กองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรก
โดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหสถาบัน การฝกอบรมของสํ านัก งานตํารวจแหงชาตินํา ประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํ า รวจไปกํ า หนดเป น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ และมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ ๕ วรรคแรก
ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และ
สอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิ ด
ผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ
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ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หากเห็นสมควร
จเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับ
และติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได
ใหจ เรตํารวจแห งชาติจั ดให มีศู น ย ใ หคํ าปรึกษาแนะนําเกี่ย วกับ การปฏิบัติ ตามวรรคหนึ่ ง
ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูน ยดังกลาวหรือ
แตงตั้ งที่ป รึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดั บกองบัญชาการหรือ กองบังคั บ
การตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
ขอ ๙ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยงานทุ ก ระดั บ มี อํ า นาจและหน า ที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม
ใหผูใ ตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด รวมทั้ง
สอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม หากพบวามีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
และไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ข าราชการตํา รวจพบว าผู บัง คับ บัญชาของตน ขา ราชการตํ ารวจ หรื อ
หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น และหาก
ผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติ วางระเบียบเกี่ยวกับ
การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ขอ ๑๑ ใหจ เรตํ ารวจแหง ชาติ มีห นาที่ เสนอความเห็ น ต อ ก.ตร. เพื่อ แก ไขเพิ่ม เติม หรื อ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ
ขาราชการตํา รวจหรือหนว ยงานตํ ารวจทุกระดั บมีสิท ธิและเสรีภาพที่จะเสนอปญ หาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการ
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แกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาว
ไปยังจเรตํารวจแหงชาติ
ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจซึ่งตองปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกําหนดประมวล
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเปนการเฉพาะ ตองถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพนั้นดวย
ก.ตร. อาจใหมีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานใดไดตามที่เห็นสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑)
....................................
ด ว ยสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี อํ า นาจและหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การรั ก ษา
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมาย
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม บริการชุมชน
ใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนํา
ผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
มีป ระสิ ท ธิ ภาพประสิ ทธิ ผ ล และประชาชนมี ค วามศรัท ธาเชื่ อ มั่น จึ ง จํ าเป นต อ งกํา หนด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ
ตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบดวย
(๑) คุ ณ ธรรม ค า นิ ย มหลั ก และอุ ด มคติ ข องตํ า รวจ เป น เครื่ อ งเหนี่ ย วรั้ ง ให
ขาราชการตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําให
ขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร
(๒) จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(๓) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของ
วิชาชีพตํารวจ ที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
ขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
สวนตัวตอบุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ
เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศ
สวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

๒
“ประโยชน” หมายความว า เงิน ทรัพ ยสิน บริการ ตํ าแหนงหนาที่ การงาน
สิ ท ธิ ป ระโยชน หรื อ ประโยชน อื่ น ใด หรื อ คํ า มั่ น สั ญ ญาที่ จ ะให ห รื อ จะได รั บ สิ่ ง ดั ง กล า ว
ในอนาคตดวย
“การทารุ ณ หรื อ ทารุ ณ กรรม” หมายความว า การปฏิ บั ติ ห รื อ กระทํ า ใดๆ
ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความ
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ข อ ๓ ข า ราชการตํ า รวจต อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดล ะเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที
หากไมแนใ จวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจ
เปนหรือจะเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจหรือ ไม ใหข าราชการตํารวจนั้นปรึก ษาหารื อผูบั งคั บ บั ญชา หรือ ปรึ กษากับ ศูน ย
ใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม
สวนที่ ๑
คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ
ขอ ๔ ข า ราชการตํ า รวจต อ งยึ ด ถื อ คุ ณธรรมสี่ป ระการตามพระบรมราโชวาท
เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(๑) การรั ก ษาความสั จ ความจริ ง ใจต อ ตั ว เองที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ต สิ่ ง ที่
เปนประโยชนและเปนธรรม
(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหป ระพฤติป ฏิบัติอยูใ นความสัจ ความดี
เทานั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวย
เหตุประการใด
(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
ขอ ๕ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

๓
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูล ขาวสารแกป ระชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ขอ ๖ ขาราชการตํารวจตองยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นํา
การประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้
(๑) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
(๒) กรุณาปราณีตอประชาชน
(๓) อดทนตอความเจ็บใจ
(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
(๕) ไมมักมากในลาภผล
(๖) มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
(๗) ดํารงตนในยุติธรรม
(๘) กระทําการดวยปญญา
(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
สวนที่ ๒
จริยธรรมของตํารวจ
ข อ ๗ ข า ราชการตํ า รวจต อ งเคารพ ศรั ท ธา และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และ
ไมยอมใหผูใดลวงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง
ไมเปนผูบริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

๔
ขอ ๘ ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๙ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนข องทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ
เปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนธรรม
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ
ไหวพริบ กลาหาญและอดทน
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยง
หรือปดความรับผิดชอบ
(๔) ดู แ ลรั ก ษาและใช ท รั พ ย สิ น ของทางราชการอย า งประหยั ด คุ ม ค า
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ
จากประชาชนผู ม าติ ด ตอ ราชการ เว น แต เ ปน การเป ด เผยเพื่ อ ประโยชน ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด
ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อให
ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชน
ผูรับบริการ รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยา
หรือทาทางไมสุภาพหรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะ
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ หรือประสบเคราะหจ ากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่นๆ ไมวา
บุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม
(๔) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บว า ด ว ยข อ มู ล ข า วสารของทางราชการ
อยางเครงครัด การใหขอมูลขาวสารแกป ระชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว
ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูลขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน
ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง
ใหทันโลกทันเหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับ ผิดชอบ รวมทั้งตอง

๕
ศึ ก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ธรรมเนี ย มการปฏิ บั ติ ข องส ว นราชการ
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช น ฝ า ยอั ย การ ศาล ราชทั ณ ฑ และกระทรวง ทบวง กรมอื่ น
ที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยางกลมกลืน
แนบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึด
ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ
หนาที่ของตน แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ
หนาที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํา
ของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือ
การกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น
ตองมีมูลคาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุริตแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
(๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโชนสวนรวม
(๖) ดํ า รงชี วิต ส วนตั วไม ใ หเ กิ ดมลทิน มั วหมองต อ ตํา แหน ง หน า ที่ ไมทํ า ผิ ด
กฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และ
ใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน
ขอ ๑๓ ขาราชการตํา รวจตอ งภาคภูมิ ใ จในวิ ชาชีพ กลายืนหยัดกระทํ าในสิ่ง ที่
ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษัต ริย ทรงเป นประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมายอย า ง
เครงครัด
(๒) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอ
คุณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใ ห
ทักทวงเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใ ชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม

๖
ขอ ๑๔ ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติป ฏิบัติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและ
ที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา
(๒) หมั่น อบรมให ผู ใ ต บัง คั บ บั ญ ชายึ ด ถื อปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ วากลาวตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
ยอมรับฟงความคิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(๔) ใช หลัก คุณ ธรรมในการบริ หารงานบุคคลที่ อยูใ นความรั บ ผิ ดชอบของตน
อยางเครงครัด และปราศจากความลําเอียง
ข อ ๑๕ ในฐานะผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร ว มงาน ข า ราชการตํ า รวจต อ ง
ประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(๓) ปฏิบัติตอผูบังคับ บัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร
สมานฉันท และมีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึด
ความสําเร็จของงานและชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความ
ยุติธรรม และความปลอดภั ยในชี วิตและทรัพย สิน ให ส อดคลองกับ รัฐธรรมนูญและสิท ธิ
มนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) อํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชนในการร อ งทุ ก ข กล า วโทษ ขออนุ ญ าต
ขอข อมูล ขา วสาร หรือ ติดต อราชการอื่น ดว ยความเต็ม ใจ เป นมิต ร ไมเ ลือกปฏิ บัติ และ
รวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติป ระชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง
ไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) ขณะที่ อยูใ นเครื่อ งแบบหรือ นอกเครื่องแบบ ตองดํารงตนให อยูใ นสภาพ
ที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวยความนาเชื่อถือและนาไววางใจ

๗
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับ หรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยัง
บุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมี
บุคคลรองขอ
ขอ ๑๗ เมื่อเขาจับกุมหรือระงับ การกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) แสดงถึง การอุ ทิศ ตนและจิ ตใจใหแ กก ารปฏิ บัติ หน าที่ อย างกล าหาญและ
มีสติปญญา
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด ไมประนีประนอม ผอนปรน
หรือละเลยการดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใ หระลึกเสมอวาการใช
กฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
(๓) ไม ใ ช มาตรการรุ นแรง เวน แต การใชม าตรการปกติแ ลว ไมเ พีย งพอที่ จ ะ
หยุดยั้งผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยได
ขอ ๑๘ ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง
เปนมาตรการที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมี
ความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิดหรือ
ผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต
เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม
ขาราชการตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ
การซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็น
เหตุ ก ารณ หรื อ บุ ค คลอื่ น ข า ราชการตํ า รวจต อ งแสดงความเป น มื อ อาชี พ โดยใช ค วามรู
ความสามารถทางวิ ช าการตํ า รวจ รวมทั้ ง ใช ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ และสติ ป ญ ญา เพื่ อ ให ไ ด
ขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม ทํ า การทารุ ณ หรื อ ทารุ ณ กรรมต อ บุ ค คล หรื อ ต อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สัมพันธกับบุคคลนั้น
(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือ
ทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(๓) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยม
สอนบุคคลใหถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอื่น

๘
(๔) ไมกั กขัง หรือหนวงเหนี่ ยวบุค คที่ยั งไม ไดถูก จับ กุ มตามกฎหมาย เพื่ อการ
สอบปากคํา
(๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ ๒๐ ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยาง
เครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน
(๒) ไม ร บกวนการติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งบุ ค คลกั บ ทนายความตามสิ ท ธิ แ ห ง
กฎหมาย
(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควร
แกกรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ
(๔) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขัง
ผูหญิงรวมกับผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ ๒๑ ขอมูล ขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙
หรือจากการปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูล ขาวสารนั้นเปนความลับ
อยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปน
คุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
หรื อ เพื่ อ ประโยชน ใ นราชการตํ า รวจที่ ช อบด ว ยกฎหมาย หรื อ เพื่ อ การดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการยุติธรรมเทานั้น

.........................................

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตํารวจเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชน
ในด า นอํ า นวยความปลอดภั ย และความยุ ติธ รรม เที่ย งตรง ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การ
ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงคนโยบายของทางราชการ
และเปนตํารวจของประชาชนอยางแทจริง จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร. นี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เ ป็น การสมควรปรับ ปรุง กฎ ก.ตร. ว่า ด้ว ยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) มาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการ
ประชุม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๒ ตุล าคม ๒๕๕๓ จึงแก้ไ ขปรับ ปรุง กฎ ก.ตร. ว่า ด้ว ย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้าย กฎ ก.ตร. นี้ เป็นกรอบ
แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๘ แห่ ง กฎ ก.ตร. ว่ าด้ ว ย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หากจเรตํา รวจแห่ งชาติ หรื อหน่ว ยงานที่ จเรตํ ารวจแห่ง ชาติม อบหมายพบว่ าหน่ว ยงาน
ตํารวจหรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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ของตํารวจ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสีย ต่อชื่อเสีย งและเกีย รติภูมิข อง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทีย บเท่ากองบัญ ชาการ สอบข้อเท็จจริง
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้ รองจเรตํารวจ
แห่งชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการ หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ นั้นก็ได้
ให้ จเรตํ ารวจแห่ง ชาติ จัด ให้ มีศู น ย์ใ ห้คํ าปรึ กษาแนะนํ าเกี่ย วกั บการปฏิบั ติต ามวรรคหนึ่ ง
ในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญ ชาการต่าง ๆ จัด ตั้งศูน ย์ให้คําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ
ตามข้อ ๕ หรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดับกองบัญชาการหรือกอง
บังคับการตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของข้อ ๙
แห่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในการสอดส่อ งดูแ ลให้ก องบัญ ชาการ กองบัง คับ การ สถานี ตํา รวจ ที่ มี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตํารวจภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้วย
ในกรณีที่มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรฐานคุณ ธรรมและอุด มคติของตํารวจ
ในส่ว นที่ไม่เกี่ย วเนื่องกับมาตรฐานทางจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัย ของตํารวจ
หากเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสีย หายต่อหน่ว ยงาน
หรือชื่อเสีย งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดย
อบรมชี้แ นะแนวทางปฏิบั ติด้ว ยหลั กการและเหตุ ผลที่ ถูกต้ องตามทํา นองคลองธรรม เพื่อ ให้โ อกาส
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ สํ า นึ ก และแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตน เมื่ อ ได้ อ บรมชี้ แ นะแล้ ว ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ นั้ น
ยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ให้ว่ากล่าวตักเตือน
การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ในข้ อประพฤติปฏิ บัติ ที่เป็ น ข้อ ห้ามในการรักษาวินั ย ให้ผู้ บัง คับบั ญชาพิจารณาดํา เนิน การทางวินั ย
ไปภายในอํานาจหน้าที่
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ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริย ธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริย ธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน อายุ
ประวัติแ ละความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอัน เกิด จากการฝ่าฝืน และเหตุ
อันควรนํามาประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางข้างต้นเป็นราย ๆ ไป”
ข้อ ๕ ให้ย กเลิกประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบท้าย
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และให้ใช้ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)
สําหรับข้อความอื่นนอกจากนี้ คงเป็นไปตามที่กําหนดไว้เดิม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓)
....................................
ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษา
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมาย
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม บริการชุมชน
ใหเกิดความรม เย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนิน การเพื่อนํา
ผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อ ใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผ ล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเปน ตองกําหนด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ
ตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งให
ขาราชการตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําให
ขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร
สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมัน่ และยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่
ของวิชาชีพตํารวจที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพงึ
พอใจสวนตัวตอบุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ
เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอืน่ ความนิยมทางเพศ
สวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน
สิทธิประโยชน หรือประโยชนอื่น ใดหรือคํามั่น สัญ ญาที่จะใหหรือ จะไดรับสิ่ งดั งกลาว
ในอนาคตดวย

๒
“การทารุณ หรือทารุณ กรรม” หมายความวา การปฏิ บั ติห รื อกระทําใด ๆ
ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความ
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ขอ ๓ ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที
หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจ
เปนหรือจะเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจหรือไม ใหขาราชการตํารวจนั้น ปรึกษาหารือ ผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูน ย
ใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม
สวนที่ ๑
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
ขอ ๔ ขาราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท
เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแ ตส่ิงที่
เปนประโยชนและเปนธรรม
(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี
เทานั้น
(๓) การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ ะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวา
ดวยเหตุประการใด
(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
ขอ ๕ ขาราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทาง
ชี้นําการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร
ดังนี้
(๑) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
(๒) กรุณาปราณีตอประชาชน
(๓) อดทนตอความเจ็บใจ

๓
(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
(๕) ไมมักมากในลาภผล
(๖) มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
(๗) ดํารงตนในยุติธรรม
(๘) กระทําการดวยปญญา
(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
ขอ ๖ ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง
ใหทันโลกทันเหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตอง
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการในกระบวนการ
ยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยาง
กลมกลืนแนบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
ขอ ๗ ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และ
ไมยอมใหผูใดลวงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง
ไมเปนผูบริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
ขอ ๘ ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๙ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ
เปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนธรรม

๔
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ
ไหวพริบ กลาหาญและอดทน
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยง
หรือปดความรับผิดชอบ
(๔) ดูแ ลรัก ษาและใช ท รั พ ย สิน ของทางราชการอย า งประหยัด คุม ค า
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ
จากประชาชนผูม าติ ดตอราชการ เวน แตเปน การเป ดเผยเพื่อประโยชนใ นกระบวนการ
ยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด
ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อให
ประชาชนศรัทธาและเชื่อมัน่ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอนั ดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชน
ผูรับบริการ รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยา
หรือทาทางไมสุภาพหรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะ
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอืน่ ๆ ไมวาบุคคลนัน้
จะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม
(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
อยางเครงครัด การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว
ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูลขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน
ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึด
ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ
หนาที่ของตนแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ
หนาที่ของตนไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํา
ของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือ
การกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม

๕
(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และ
ของขวัญนัน้ ตองมีมูลคาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศ
กําหนด เวนแตญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการใหโดย
ธรรมจรรยา
(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
(๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทบั ซอน หรือเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
(๖) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิด
กฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และ
ใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน
ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุ ขตามรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายอย าง
เครงครัด
(๒) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมช อบดวยกฎหมายหรือ
ขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนีใ้ ห
ทักทวงเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ขอ ๑๓ ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูน ําและเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและ
ที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา
(๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วากลาวตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
ยอมรับฟงความคิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(๔) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตน
อยางเครงครัด และปราศจากความลําเอียง

๖
ขอ ๑๔ ในฐานะผูใ ตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตอง
ประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(๓) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร
สมานฉันท และมีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึด
ความสําเร็จของงานและชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง
ขอ ๑๕ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความ
ยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและสิทธิ
มนุษยชน เพือ่ ใหประชาชนมีความเลือ่ มใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต
ขอขอมูลขาวสาร หรือ ติดตอ ราชการอื่น ดวยความเต็ม ใจ เปน มิตร ไมเลือกปฏิบัติ และ
รวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย

๗
(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง
ไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) ในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสม
แกการปฏิบัติหนาที่ดวยความนาเชื่อถือและนาไววางใจ
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยัง
บุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมี
บุคคลรองขอ
ขอ ๑๗ เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและ
มีสติปญญา
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด และดําเนินการตาม
กฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะ
หยุดยั้งผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยได
ขอ ๑๘ ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง
เปนมาตรการที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมี
ความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิด หรือ
ผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต
เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม
ขาราชการตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ
การซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็น
เหตุก ารณ หรือ บุ ค คลอื่น ขา ราชการตํา รวจตอ งแสดงความเปน มือ อาชีพ โดยใชค วามรู
ความสามารถทางวิช าการตํา รวจ รวมทั้งใช ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ และสติ ปญญา เพื่อให ไ ด
ขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับบุคคลนั้น

๘
(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือ
ทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(๓) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนํา
เสี้ยมสอนบุคคลใหถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอนื่
(๔) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการ
สอบปากคํา
(๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ ๒๐ ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลทีอ่ ยูในการควบคุมของตนอยาง
เครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน
(๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหง
กฎหมาย
(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควร
แกกรณี เมื่อบุคคลนัน้ มีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ
(๔) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขัง
ผูหญิงรวมกับผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙
หรือจากการปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับ
อยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปน
คุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
หรือเพื่อประโยชนในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพือ่ การดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมเทานั้น

…………………………………………………

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการตํารวจที่มีการกระทําหรือความ
ประพฤติที่ ยัง ไม่ถึ ง ขั้ น ทํา ผิด วิ นัย ประกอบกับ สํา นั ก งานตํ ารวจแห่ง ชาติ มีข้ า ราชการตํ ารวจจํ านวนมาก
จําเป็นต้องกระจายอํานาจ โดยให้จเรตํารวจแห่งชาติสามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นสามารถสอดส่องดูแล
แทนจเรตํารวจแห่งชาติได้ โดยให้มีศูนย์รับผิดชอบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว
เป็นเอกภาพในการปฏิบัติง าน และต้อ งการกระจายอํานาจให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อ ง
ดูแลข้าราชการตํารวจ จึงจําเป็นต้องออก กฎ ก.ตร. นี้

