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จัดทําโดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 



คํานํา 
          โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให้มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึนสําหรับข้าราชการ แต่ละ
ประเภทประกอบกับพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ให้อํานาจ ก.ตร.
ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติและ มาตรา ๗๗ กําหนดให้ข้าราชการตํารวจ 
ต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ ของ
ตํารวจ ตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.ตร. จึงได้ออก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ึน เพ่ือเป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 
ตํารวจ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑   ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
กฎ ก.ตร.ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลา จึงได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ึนมา ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 
๒๕๕๑ (แนบท้าย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) 
และให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน 
 



 

 



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 

1. ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อ่ืน 

2.  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน  จะต้องเป็นไปอย่าง 
มีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ 
อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยมีเงื่อนไข   ของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ      ให้อยู่ในระดับความพอเพียง  

2 ประการ  ดังน้ี 
1. เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  

ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

2. เงื่อนไขคุณธรรม   ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย   มีความตระหนักในคุณธรรม    มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 



หลกัธรรมาภิบาล 
 

“หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้า่ “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หลกัธรรมรัฐ และ
บรรษทัภิบาล ฯลฯ ” ซ่ึงเรารู้จกักนัในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม 
นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวฒันธรรมในการอยู่
ร่วมกนัเป็นสังคมของมวลมนุษยเ์ป็นพนัๆปี ซ่ึงเป็นหลกัการเพื่อการอยูร่่วมกนัในบา้นเมืองและสังคม
อยา่งมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิและพฒันา
สังคมใหมี้ความย ัง่ยนื  
 

องค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
หลกัธรรมาภิบาล มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการดงัน้ี 

1. หลกันิติธรรม     คือ  การตรากฎหมาย  กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัและกติกาต่าง  ๆ ใหท้นัสมยั
และเป็นธรรม  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยนิยอมพร้อมใจและถือปฏิบติั
ร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  กล่าวโดยสรุป   คือ สถาปนาการปกครองภายใตก้ฎหมาย  มิใช่
กระท ากนัตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 

2. หลกัคุณธรรม    คือ การยดึถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม  โดยการรณรงคเ์พื่อสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์รหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติั   ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต
ความเสียสละ  ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวนิยั เป็นตน้ 

3. หลกัความโปร่งใส   คือ การท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ตรงไปตรงมา   และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างาน
ขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส      มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก    ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ     ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั     และช่วยใหก้ารท างานของภาครัฐ
และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่ 

4. หลกัความมีส่วนร่วม    คือ   การท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้   
และร่วมเสนอความเห็นในการตดัสินใจส าคญั  ๆ ของสังคม   โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีช่องทาง
ในการเขา้มามีส่วนร่วม  ไดแ้ก่  การแจง้ความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง
ประชามติ  หรืออ่ืน ๆ และขจดัการผกูขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน  ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิด
ความสามคัคีและความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

 
 
 



5. หลกัความรับผดิชอบ    ผูบ้ริหาร    ตลอดจนคณะขา้ราชการ    ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ขา้ราชการประจ า  ตอ้งตั้งใจปฏิบติัภาร กิจตามหนา้ท่ีอยา่งดียิง่  โดยมุ่งใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการ  เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ มีความรับผดิชอบต่อความบกพร่องในหนา้ท่ีการงานท่ีตนรับผดิชอบอยู่  
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

6. หลกัความคุ้มค่า    ผูบ้ริหาร  ตอ้งตระหนกัวา่มีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดั    ดงันั้นในการ
บริหารจดัการจ าเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมาย 
ไปท่ีผูรั้บบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 
 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 
 

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.   
ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.ตร.  จึงออกกฎ  ก.ตร.   
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.ตร.  นี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ  ก.ตร.  นี้  เปนกรอบ 
แหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ 

ขอ ๓ ให ถือว าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ   ก .ตร .   นี้   
เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา  ๒๗๙  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเปนจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ ในการพิจารณาสรรหา  กลั่นกรอง  หรือแตงต้ังขาราชการตํารวจผูใด  รวมทั้ง 
การโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  และการลงโทษบุคคล  ทั้งในระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  กองบัญชาการหรือหนวยเทียบเทากองบัญชาการ  กองบังคับการ  กองกํากับการ  สถานีตํารวจ  
และหนวยงานที่ เ รียกชื่ออยางอื่น   ควรคํานึงถึงพฤติกรรม  การปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของบุคคลดังกลาวดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่ เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
ของขาราชการตํารวจ  มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
หนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของตํารวจ  รวมทั้งรณรงค  สงเสริม  ประชาสัมพันธเผยแพร  กําหนดหลักสูตร  พัฒนาและฝกอบรม
ขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทา
ระดับสากล 

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ 
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  รวมทั้งแผนดําเนินงาน 
ตามความในวรรคแรกใหกองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น  และตองไดรับ 
ความเห็นชอบจาก  ก.ตร.  ดวย 

ขอ ๖ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ 
ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของตํารวจประจําทุกป  ตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ  ๕  วรรคสอง   

ใหสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   กองบัญชาการ   และหนวยงานเทียบเท า
กองบัญชาการ  ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรก 
โดยอนุโลม   

ขอ ๗ ใหสถาบันการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาตินําประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยูในอํ านาจหนาที่และ 
ความรับผิดชอบ  และมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ  ๕  วรรคแรก   

ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ  และ
สอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ   

หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด  ฝาฝน  
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิด
ผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือวิชาชีพตํารวจ  
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ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  หากเห็นสมควร
จเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ  จเรตํารวจ  หรือรองจเรตํารวจ  ไปกํากับ
และติดตามการสอบขอเท็จจริง  หรือต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได 

ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ  จัดต้ังศูนยดังกลาวหรือ
แตงต้ังที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับ 
การตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

ขอ ๙ ใหผูบั งคับบัญชาหนวยงานทุกระดับมีอํ านาจและหนาที่สนับสนุนสงเสริม 
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด  รวมทั้ง
สอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม  หากพบวามีการละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม  
และไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่  ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน   ขาราชการตํารวจ  หรือ
หนวยงานตํารวจใดละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   
ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น  และหาก
ผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด  ใหสามารถรายงานถงึจเรตํารวจแหงชาติ  หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติได   

การรายงานตามวรรคแรก  ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน   
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติ  วางระเบียบเกี่ยวกับ 

การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่  กฎ  ก.ตร.  นี้  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีหนาที่ เสนอความเห็นตอ  ก.ตร.  เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ 

ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  หรือเสนอความเห็นในการ
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แกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาว 
ไปยังจเรตํารวจแหงชาติ 

ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจซ่ึงตองปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซ่ึงมีการกําหนดประมวล
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) 
 

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

 ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ  ไดแก  การรักษา   

ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน

พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมาย 

คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม บริการชุมชน
ใหเกิดความรมเย็น   ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย  และดําเนินการเพื่อนํา

ผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม  
 ดังนั้น  เ พ่ือใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ            

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเช่ือมั่น  จึงจําเปนตองกําหนด

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ

ตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน 

 ขอ ๑  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบดวย   
 (๑) คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหน่ียวรั้งให

ขาราชการตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําให

ขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร 
 (๒) จริยธรรมของตํารวจ  คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เช่ือมั่นและยอมรับ  

 (๓) จรรยาบรรณของตํารวจ  คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของ

วิชาชีพตํารวจ ที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของ

ขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ 
 ขอ ๒  ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้ 
 “การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ

สวนตัวตอบุคคลหรือกลุมบุคคล  อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด  เพศ  ศาสนาหรือความเชื่อ  

เช้ือชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืน ความนิยมทางเพศ

สวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 



 ๒ 

 “ประโยชน”  หมายความวา  เงิน  ทรัพยสิน  บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน   

สิทธิประโยชน หรือประโยชน อ่ืนใด หรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาว         

ในอนาคตดวย 

 “การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบั ติหรือกระทําใดๆ          

ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความ

เจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

 ขอ ๓  ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที  
 หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจ  

เปนหรือจะเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจหรือไม  ใหขาราชการตํารวจนั้นปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา  หรือปรึกษากับศูนย      

ใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม  

 
สวนที่ ๑  

คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ 
 

 ขอ ๔  ขาราชการตํารวจตองยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท     

เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
 (๑) การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่      

เปนประโยชนและเปนธรรม 
 (๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี

เทานั้น 
 (๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวย

เหตุประการใด 
 (๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน 

เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 ขอ ๕  ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด  ดังนี้ 
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 



 ๓ 

 (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 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 
 ขอ ๖  ขาราชการตํารวจตองยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นํา

การประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพ่ือบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้ 
 (๑) เคารพเอ้ือเฟอตอหนาที่ 
 (๒) กรุณาปราณีตอประชาชน 
 (๓) อดทนตอความเจ็บใจ 
 (๔) ไมหว่ันไหวตอความยากลําบาก 
 (๕) ไมมักมากในลาภผล 
 (๖) มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน 
 (๗) ดํารงตนในยุติธรรม 
 (๘) กระทําการดวยปญญา 
 (๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 
 

สวนที่ ๒  
จริยธรรมของตํารวจ 

 
 ขอ ๗  ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และ    

ไมยอมใหผูใดลวงละเมิด 
 (๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง 

ไมเปนผูบริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ

แกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 



 ๔ 

 ขอ ๘  ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ 

 ขอ ๙  ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 

เปนสําคัญ ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได 

และเปนธรรม  
 (๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ  

ไหวพริบ กลาหาญและอดทน 
 (๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยง

หรือปดความรับผิดชอบ 
 (๔) ดูแล รักษาและ ใช ทรัพยสิ นของทางราชการอย า งประหยัด คุมค า              

โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 (๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ

จากประชาชนผูมาติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในกระบวนการ

ยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด 
 ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพ่ือให

ประชาชนศรัทธาและเช่ือมั่น ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชน

ผูรับบริการ  รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ 

 (๒) ปฏิบัติตนใหเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยา

หรือทาทางไมสุภาพหรือไมใหเกียรติ   รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะ

หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน  

 (๓) เอ้ือเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับ

ความชวยเหลือ หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอ่ืนๆ ไมวา

บุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม 
 (๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ     

อยางเครงครัด การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว 

ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูลขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน 

 ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองหม่ันศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเอง

ใหทันโลกทันเหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตอง



 ๕ 

ศึกษาหาความรู เ ก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ  ธรรมเนียมการปฏิบั ติของสวนราชการ             

ในกระบวนการยุติธรรม เชน ฝายอัยการ ศาล ราชทัณฑ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน         

ที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพ่ือสามารถประสานงานไดอยางกลมกลืน

แนบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองมีความซ่ือสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึด

ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง อํานาจหรือ

หนาที่ของตน แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 (๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง อํานาจหรือ

หนาที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํา

ของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือ

การกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม 
 (๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น

ตองมีมูลคาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุริตแหงชาติประกาศกําหนด 

 (๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน 
 (๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซ่ึงมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโชนสวนรวม 
 (๖) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิด

กฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และ

ใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน    
 ขอ ๑๓  ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่

ถูกตองดีงามเพ่ือเกียรติศักด์ิและศักด์ิศรีของความเปนตํารวจ ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยาง

เครงครัด 
 (๒) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอ

คุณธรรมและศีลธรรม 
 (๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ให

ทักทวงเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง 
 (๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชน

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม 



 ๖ 

 ขอ ๑๔  ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและ  

ที่พ่ึงของผูใตบังคับบัญชา 
 (๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ  วากลาวตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 

 (๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

ยอมรับฟงความคิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา 
 (๔) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตน  

อยางเครงครัด และปราศจากความลําเอียง 
 ขอ ๑๕  ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตอง

ประพฤติปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) เคารพเชื่อฟง และปฏบิัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย 
 (๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ 
 (๓) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร

สมานฉันท และมีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 

 (๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเก่ียงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึด

ความสําเร็จของงานและชื่อเสียงของหนวยเปนที่ต้ัง 
 

สวนที่ ๓ 
จรรยาบรรณของตํารวจ 

 
 ขอ ๑๖  ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความ

ยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและสิทธิ

มนุษยชน เพ่ือใหประชาชนมีความเลื่อมใส เช่ือมั่นและศรัทธา ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต      

ขอขอมูลขาวสาร หรือติดตอราชการอ่ืน ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และ

รวดเร็ว เพ่ือไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 

 (๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง 

ไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน 
 (๓) ขณะที่อยูในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพ     

ที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวยความนาเช่ือถือและนาไววางใจ 



 ๗ 

 (๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยัง

บุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร  
 (๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมี

บุคคลรองขอ 
 ขอ ๑๗  เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและ      

มีสติปญญา 

 (๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด ไมประนีประนอม ผอนปรน 

หรือละเลยการดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใช

กฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย 

 (๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะ

หยุดยั้งผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยได 
 ขอ ๑๘  ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง 

เปนมาตรการที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมี

ความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิดหรือ 

ผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพ่ือชวยบุคคลอ่ืนที่อยูในอันตรายตอชีวิต 
 เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม 

ขาราชการตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที 
 ขอ ๑๙  ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ

การซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็น

เหตุการณ หรือบุคคลอ่ืน ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรู

ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพ่ือใหได

ขอเท็จจริงและธํารงไวซ่ึงความยุติธรรม ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ

สัมพันธกับบุคคลนั้น 
 (๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือ

ทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของสัมพันธกับบุคคลนั้น 
 (๓) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยม

สอนบุคคลใหถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอ่ืน 



 ๘ 

 (๔) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพ่ือการ

สอบปากคํา 
 (๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน 
 ขอ ๒๐  ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยาง

เครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผน 
 (๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหง

กฎหมาย 
 (๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควร

แกกรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ 
 (๔) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขัง

ผูหญิงรวมกับผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต 
 ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙ 

หรือจากการปฏิบัติหนาที่อ่ืน ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับ

อยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือช่ือเสียงของบุคคล หรืออาจเปน

คุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด 
 ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ 

หรือเพ่ือประโยชนในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพ่ือการดําเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรมเทานั้น 

 

 

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



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ตร.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่ตํารวจเปนท่ีพ่ึงสําคัญของประชาชน 
ในดานอํานวยความปลอดภัยและความยุติธรรม  เท่ียงตรง  ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 
ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  บรรลุวัตถุประสงคนโยบายของทางราชการ 
และเปนตํารวจของประชาชนอยางแทจริง  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ตร.  นี้ 
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กฎ  ก.ตร.   
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎ  ก .ตร .  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ   

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 

ประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  จึงแก้ไขปรับปรุงกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วย 

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  ซ่ึงประกอบด้วย 

ส่วนที่  ๑  มาตรฐานคุณธรรม  และอุดมคติของตํารวจ   

ส่วนที่  ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ  ๘  แห่ง  กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วย   

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“หากจเรตํารวจแห่งชาติ  หรือหน่วยงานที่จเรตํารวจแห่งชาติมอบหมายพบว่าหน่วยงาน 

ตํารวจหรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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ของตํารวจ  โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  หรือวิชาชีพตํารวจ  ให้จเรตํารวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   

และแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ  สอบข้อเท็จจริง 

เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  หากเห็นสมควรจเรตํารวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้  รองจเรตํารวจ 

แห่งชาติ  จเรตํารวจ  หรือรองจเรตํารวจ  ไปกํากับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง  หรือตั้งคณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการ  หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ  นั้นก็ได้ 

ให้จเรตํารวจแห่งชาติ  จัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

ในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  และส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ

ตามข้อ  ๕  หรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดับกองบัญชาการหรือกอง 

บังคับการตามความเหมาะสม  แล้วแตก่รณี” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  ของข้อ  ๙   

แห่ง  กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“ในการสอดส่องดูแลให้กองบัญชาการ  กองบังคับการ  สถานีตํารวจ  ที่มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน  จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

การบริหารงานตํารวจภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้วย 

ในกรณีที่มีการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ   

ในส่วนที่ไม่เก่ียวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ   

หากเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่เจตนา  และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงาน 

หรือชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดย

อบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม  เพื่อให้โอกาส 

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สํานึกและแก้ไขปรับปรุงตน  เ ม่ือได้อบรมชี้แนะแล้ว  ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้น 

ยังหลีกเลี่ยง  หรือขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  ให้ว่ากล่าวตักเตือน 

การละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   

ในข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามในการรักษาวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัย 

ไปภายในอํานาจหน้าที่ 
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ในการพิจารณาว่าการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนั้น  เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  อายุ  
ประวัติและความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุ 
อันควรนํามาประกอบการพิจารณา  โดยพิจารณาจากแนวทางขา้งต้นเป็นราย ๆ  ไป” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (แนบท้าย  
กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑)  และให้ใช้ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (แนบท้าย  กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓) 

สําหรับข้อความอ่ืนนอกจากนี้  คงเป็นไปตามที่กําหนดไว้เดิม 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุเทพ  เทือกสุบรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
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 
ใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย  และดําเนินการเพื่อนํา 
ผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น  จึงจําเปนตองกําหนด 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ 
ตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน 
 ขอ ๑  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย 
 สวนที่ ๑  มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังให 
ขาราชการตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําให
ขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร 
 สวนที่ ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย 
 (๑)  มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรทัธา เชื่อมัน่และยอมรับ 
 (๒)  จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่
ของวิชาชีพตํารวจที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ
ของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ 
 ขอ ๒  ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้ 

“การไมเลอืกปฏิบัติ” หมายความวา  การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพงึ
พอใจสวนตัวตอบุคคลหรือกลุมบุคคล  อนัเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ 
เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอืน่ ความนิยมทางเพศ 
สวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
  “ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน 
สิทธิประโยชน หรือประโยชนอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับส่ิงดังกลาว 
ในอนาคตดวย 
 



 

 

๒

“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทาํใด ๆ 
ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความ 
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 ขอ ๓  ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันท ี

หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจ 
เปนหรือจะเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 
ตํารวจหรือไม ใหขาราชการตํารวจนั้นปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย 
ใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 
 

 ขอ ๔  ขาราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมส่ีประการตามพระบรมราโชวาท 

เปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

(๑)  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่ 

เปนประโยชนและเปนธรรม 

(๒)  การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ  ความดี 

เทานั้น 

(๓)  การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวา

ดวยเหตุประการใด 

(๔)  การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน 

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

ขอ ๕  ขาราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทาง 

ชี้นําการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร   

ดังนี้ 

(๑)  เคารพเอื้อเฟอตอหนาที ่

(๒)  กรุณาปราณีตอประชาชน 

(๓)  อดทนตอความเจ็บใจ 



 

 

๓ 

(๔) ไมหว่ันไหวตอความยากลําบาก 
(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 ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และ 
ไมยอมใหผูใดลวงละเมิด 

(๒)  สนับสนนุการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง 
ไมเปนผูบริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ 
แกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 

ขอ ๘  ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๙  ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด 
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 
เปนสําคัญ ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได 
และเปนธรรม 
 
 



 

 

๔

(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ 
ไหวพริบ กลาหาญและอดทน 

(๓)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที ่ไมหลีกเลี่ยง 
หรือปดความรับผิดชอบ 

(๔)  ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา 
โดยระมัดระวงัมิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

(๕)  รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ 
จากประชาชนผูมาติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในกระบวนการ 
ยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด 

ขอ ๑๐  ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อให 
ประชาชนศรัทธาและเชื่อมัน่ ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพนัธอนัดี 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  ขาราชการตํารวจตองมคีวามซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศลีธรรม โดยยึด 
ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ 
หนาที่ของตนแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

(๒)  ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ 
หนาที่ของตนไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํา 
ของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือ 
การกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม 
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(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และ 
ของขวัญนัน้ตองมีมูลคาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศ 
กําหนด เวนแตญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการใหโดย
ธรรมจรรยา 

(๔)  ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน 
(๕)  ไมประกอบอาชีพเสริมซ่ึงมีลักษณะเปนผลประโยชนทบัซอน หรือเปนการ 

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
(๖)  ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิด 

กฎหมายแมเห็นวาเปนเร่ืองเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และ 
ใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน 

ขอ ๑๒  ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ 
ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติศักด์ิและศักด์ิศรีของความเปนตํารวจ ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยาง 
เครงครัด 

(๒)  ไมส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
ขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม 

(๓)  ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนีใ้ห 
ทักทวงเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูส่ัง 

(๔)  ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชน 
สําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม 

ขอ ๑๓  ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและ 

ที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา 
(๒)  หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณ วากลาวตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที ่
(๓)  ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

ยอมรับฟงความคิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา 
(๔)  ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

อยางเครงครัด และปราศจากความลําเอียง 
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ขอ ๑๔  ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตอง 
ประพฤติปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๒)  รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ 
(๓)  ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร 

สมานฉันท และมีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 
(๔)  อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึด 

ความสําเร็จของงานและชื่อเสียงของหนวยเปนที่ต้ัง 
ขอ ๑๕  ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้ 
(๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒)  การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓)  การยึดถอืประโยชนของประเทศชาติเหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมม ี

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 เพือ่ใหประชาชนมีความเลือ่มใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต 
ขอขอมูลขาวสาร หรือติดตอราชการอื่น ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และ 
รวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 
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(๒)  สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกดิความนาเคารพยําเกรง 
ไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน 

(๓)  ในขณะปฏิบัติหนาที่  ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสม 
แกการปฏิบัติหนาที่ดวยความนาเชื่อถือและนาไววางใจ 

(๔)  พกพาอาวธุตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยัง 
บุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร 

(๕)  พกพาเอกสารหรอืตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อม ี
บุคคลรองขอ 

ขอ ๑๗  เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและ 
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและ 
มีสติปญญา 

(๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด และดําเนินการตาม 
กฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย 

(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะ 
หยุดย้ังผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยได 

ขอ ๑๘  ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง 
เปนมาตรการที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมี 
ความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิด หรือ 
ผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต 

เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม 
ขาราชการตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันท ี

ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ 
การซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็น 
เหตุการณ หรือบุคคลอื่น ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรู 
ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหได 
ขอเท็จจริงและธํารงไวซ่ึงความยุติธรรม ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
สัมพันธกับบุคคลนั้น 
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(๒)  ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือ 
ทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น 

(๓)  ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนํา 
เส้ียมสอนบุคคลใหถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอืน่ 

(๔)  ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย  เพื่อการ 
สอบปากคํา 

(๕)  ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน 
ขอ ๒๐  ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลทีอ่ยูในการควบคุมของตนอยาง 

เครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซ่ึงตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ 

ระเบียบแบบแผน 
(๒)  ไมรบกวนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหง 

กฎหมาย 
(๓)  จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควร 

แกกรณี เมื่อบุคคลนัน้มีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ 
(๔)  ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขัง 

ผูหญิงรวมกับผูชาย เวนแตเปนกรณทีี่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต 
ขอ ๒๑  ขอมลูขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙ 

หรือจากการปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับ 
อยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปน 
คุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด 

ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมลูนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ 
หรือเพื่อประโยชนในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพือ่การดําเนนิการตามกระบวนการ
ยุติธรรมเทานั้น 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ตร.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่ข้าราชการตํารวจที่มีการกระทําหรือความ
ประพฤติที่ ยังไม่ถึงข้ันทําผิดวินัย  ประกอบกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีข้าราชการตํารวจจํานวนมาก  
จําเป็นต้องกระจายอํานาจ  โดยให้จเรตํารวจแห่งชาติสามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นสามารถสอดส่องดูแล  
แทนจเรตํารวจแห่งชาติได้  โดยให้มีศูนย์รับผิดชอบงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว 
เป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน  และต้องการกระจายอํานาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง 
ดูแลข้าราชการตํารวจ  จึงจําเป็นต้องออก  กฎ  ก.ตร.  น้ี 


