
 

 

คูมอืคูมอืฉบับตํารวจฉบับตํารวจ  

ตามกฎ กตามกฎ ก..ตรตร..วาดวยประมวลวาดวยประมวล

จริยธรรมจริยธรรม  

และจรรยาบรรณของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ  

พพ..ศศ..  ๒๕๕๒๕๕๑๑  

((แกไขตามแกไขตามกฎ กกฎ ก..ตรตร..วาดวยวาดวย

ประมวลจรยิธรรมประมวลจรยิธรรม  

และจรรยาบรรณของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ

((ฉบับที่ ฉบับที่ ๒๒) ) พพ..ศศ..  ๒๕๕๒๕๕๓๓  

  

โดยโดย                                                                                              

สํานักงานตํารวจแหงชาติสํานักงานตํารวจแหงชาติ  



 

   ---------------------------------------------------------- 

คาํนํา 
 

โดยท่ีรั ฐธร รมนูญ แห ง ราชอา ณาจัก รไทย           
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน
สําหรบัขาราชการแตละประเภทประกอบกับพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ใหอํานาจ ก.ตร.
ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือ      
มีมติ เ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติและ มาตรา ๗๗ กําหนดให
ขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณของ



 

   ---------------------------------------------------------- 

ตํารวจ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.ตร. จึงไดออก กฎ ก.ตร.วาดวย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ข้ึน เพื่อเปนกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ
ตํารวจ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๑ ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงกฎก.ตร.ดังกลาวให
เหมาะสมกับสถานการณและกาลเวลา จึงไดออกกฎก.ตร.       
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ึนมา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตนไป ใหยกเลิกประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทาย
กฎก.ตร.ว าดว ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ            
ของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และใหใชประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทายกฎ ก.ตร.       



 

   ---------------------------------------------------------- 

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ               
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน  เหตุผลในการประกาศใช
กฎก.ตร.ฉบับใหม เนื่องจากขาราชการตํารวจที่มีการกระทํา 
หรือความประพฤติท่ียังไมถึงข้ันทําผิดวินัย ประกอบกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจจํานวนมาก 
จําเปนตองกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํารวจแหงชาติสามารถ
มอบหมายหนวยงานอื่นสามารถสอดสองดูแลแทนจเรตํารวจ
แหงชาติได โดยใหมีศูนยรับผิดชอบงานของหนวยงานตาง ๆ 
ดานจริยธรรมเปนศูนยเดียว เปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
และตองการกระจายอํานาจใหประชาชนเขามามีสวนรวม        
ในการสอดสองดูแลขาราชการตํารวจดวยอีกทางหนึ่ง 
สํ านักงานตํารวจแห งชาติจึ งไ ด จัดทํา คูมื อคําอธิ บาย                
แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม



 

   ---------------------------------------------------------- 

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตาม
กฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ข้ึนมา เพ่ือเปนกรอบใน
การประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการตํารวจใหเปนไปตาม
บทบัญญัติดังกลาว โดยเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
คณะผูจัดทํา 



 

   ---------------------------------------------------------- 

สารบัญสารบัญ 

          

  

        หนาหนา  

คํานํา  

บทที่  ๑ ความเปนมา ๑ 

บทที่  ๒   กลไกและระบบการใชบังคับ    ๘ 

ภาคผนวก  

๑. กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจรยิธรรม 

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๗ 

๒. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓๘ 





 

   ---------------------------------------------------------- ๑

บทที่ ๑ 

ความเปนมา 

แนวความคดิ 

ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 

มาตรา ๗๗ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ วาดวย

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ี

ของรัฐโดยมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ 

บัญญัตเิกี่ยวกับเรื่องน้ีไว คือ 

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 

“มาตรา ๗๗ ขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร ีและ



 

   ---------------------------------------------------------- ๒ 

จรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดใน กฎ ก.ตร.  และ

ตองรักษาวนิัยตามที่บัญญัตไิวในหมวดนี้โดยเครงครัด 

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหน่ึงใหมีผลใชบังคับเม่ือพน

กําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได

กําหนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ วาดวยจรยิธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

“มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรอืเจาหนาท่ีของรัฐแต

ละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง จะตองมี

กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช



 

   ---------------------------------------------------------- ๓

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

การฝ าฝนหรือ ไมปฏิบั ติ ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง

วินัยในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณ ี

และหากเปนการกระทําผิด ร ายแรง ใหส ง เ รื่ อ ง ให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

พิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอน

จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรอืแตงตั้งบุคคล

ใดเขาสูตําแหนง ท่ีมีสวนเก่ียวของในการใชอํานาจรัฐ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๔

รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 

และการลงโทษบุคคลน้ันจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและ

คํานึงถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลดังกลาวดวย” 

“มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชนในการดําเนนิการตาม

หมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะ

หรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่งและสงเสริมให     

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ี

ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ี

รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อให

ผู ท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล

จริยธรรมดําเ นินการบังคับให เปนไปตามประมวล

จรยิธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕

ในกรณีท่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อวา

การดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปน

ธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการ    

ไตสวนตอสาธารณะก็ได” 

“มาตรา ๓๐๔ ใหดํ า เนินการจัดทําประมวล

จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป            

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้” 

สรุปไดกําหนดใหมกีารดําเนนิการดังนี้ 

๑. ใหมมีาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภท ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น หากกระทํา



 

   ---------------------------------------------------------- ๖

ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมใหมีการลงโทษตามความ

รายแรงแหงการกระทํา 

๒. เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมถือเปนการทําผิดวินัย สวนผูดํารงตําแหนง          

ทางการเมอืงถือเปนเหตุใหถูกถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐ 

๓. การสรรหา แตงตั้งบุคคลเข าสูตําแหนง ท่ี

เ ก่ียวของกับการใชอํ านาจรัฐรวม ถึงการโยกยาย                

เลื่อนตําแหนง เล่ือนเงินเดือน ใหคํานึงถึงพฤติกรรมทาง

จรยิธรรมของบุคคลดวย 

๔. ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอแนะหรอืให

คําแนะนํา (สวนราชการ) ในการจัดทําและปรับปรุง

ประมวลจรยิธรรม และมีหนาที่สงเสรมิใหมกีารปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรม 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗

๕. ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมใหเสร็จ

ภายใน ๑ ป คือกอนวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

เหตุผลท่ีทําใหตํารวจตองมจีรยิธรรมวชิาชพีเนื่องจาก 

๑. มีอํ านาจใชดุลยพิ นิจตามกฎหมายอยาง

กวางขวาง กระทบตอความมั่นคง สิทธิ และเสรีภาพ 

ตองการมาตรฐานเชงิจรยิธรรมข้ันสูง 

๒. สาธารณชนตองการใหตํารวจมีกรอบการ

ปฏิบัติหนาท่ีและใชดุลยพินิจ มีการลงโทษถาประพฤติ

ปฏบัิตนิอกกรอบ 

 

 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๘

บทที่ ๒ 

กลไกและระบบการใชบังคับ 

เนื่องจาก กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตาม

กฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และมีผลบังคับใชแลว ต้ังแตวันที่ ๑๒ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตนไป จึงทําใหขาราชการตํารวจและ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตอง

ดําเนนิการตามกฎ ก.ตร. น้ี อันประกอบดวย 

๑. ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ

แหงชาต ิ



 

   ---------------------------------------------------------- ๙

ตาม กฎ ก.ตร. กําหนดใหขาราชการตํารวจใน

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาตทุิกคนจะตองปฏิบัตดัิงนี้ 

        ๑.๑ ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ   

ของตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๒ และขอ ๑๒) 

       ๑.๒ รายงานการละเมิดตอผูบังคับบัญชาเหนือ

หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอย ๓ ลําดับชั้นและหาก

ผูบังคับบัญชาท่ีตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถ

รายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผู บัญชาการตํารวจ

แหงชาต ิ(ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

๑.๓ เสนอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและเสนอ

ความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๐ 

๒. กองบัญชาการศกึษา  

ในฐานะศูนยสงเสรมิจรยิธรรมและพัฒนาคุณธรรม

ของขาราชการตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๕ จึงมีหนาท่ี 

ดังนี้ 

 ๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน

เชดิชูเกียรติเสนอ ก.ตร. 

 ๒.๒ รณรงคสงเสรมิประชาสัมพันธ 

 ๒.๓ กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรม 

๒.๔ สรางเครือขายท้ังภายในและภายนอก

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 

๓. สถาบันการฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาต ิ 

 มีอํานาจหนาท่ี ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๗ ดังนี้  



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๑

 ๓.๑ กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให มี

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูในหลักสูตร 

 ๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการ

ศกึษา ตาม กฎ ก.ตร. นี ้ขอ ๕ วรรคแรก 

๔. จเรตํารวจแหงชาต ิ

 มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๔.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและ

คําอธบิายแนวทางการปฏบัิต ิ(ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก) 

๔.๒ สอดสอง ดูแลการรักษาประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๒ 

๔.๓ รายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแจง

ผู บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการสอบขอ เท็จจริง  และหาก

เห็นสมควรอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ            

จเร ตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํา กับ ติดตาม             

การสอบขอเท็จจรงิ หรอืต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ท่ีเปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทา

กองบัญชาการน้ัน ก็ได เมื่อพบหนวยงานตํารวจและหรือ

ขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบ รรณของตํ าร วจ                

(ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสอง) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๓

๔.๔ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ

ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  

(จัดตัง้ศูนย ขอ ๘ วรรคสาม) 

๔.๕ เสนอแนะให สํานักงานตํ ารวจแหงชาติ                

วางระเบียบการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคสาม) 

๔.๖ เสนอความเห็นตอ ก.ตร. เพื่อแกไขเพิ่มเติม

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง) 

๕.  สํานักงานตํ ารวจแหงชาติ  สํา นักงาน         

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และ

หนวยงานเทยีบเทากองบัญชาการ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๔

มีอํานาจหนาที่ในการประกาศยกยอง เชดิชูเกียรติ

หนวยงานและขาราชการตํารวจในระดับสํานักงานตํารวจ

แหงชาตแิละระดับกองบัญชาการ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๖) 

๖. ผูบังคับบัญชาทุกระดับ 

 มหีนาที่ดังนี้ 

 ๖.๑  การบริหารบุคคลตองยึดหลักการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ       

(ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๔) 

 ๖.๒ สนับสนุนสงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยาง

เครงครัด (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๕

 ๖.๓ สอดสองดูแลมิให มีการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙) 

๗. หนวยงานตํารวจทุกระดับ 

   มี สิทธิและเสรีภาพในการเสนอปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไข

ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาวไปยังจเรตํารวจ

แหงชาต ิ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง) 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๖

๘. ก.ตร.  

ก.ตร.อาจใหมีการกําหนดประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัตหินาท่ีในสายงานใดได

ตามท่ีเห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๒ วรรคสอง) 

แนวทางการปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

สาระสําคัญ  

     ตาม กฎ ก .ตร.ขอ  ๒ กําหนดวา “ให ใช

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทาย             

กฎ ก.ตร.นี้ เปนกรอบแหงการประพฤติปฏิ บัติของ

ขาราชการตํารวจ” และขอ ๓ กําหนดวา “ใหถือวา

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ 

ก.ตร.น้ี เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการตํารวจตาม



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๗

มาตรา ๒๗๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเปนจรรยาบรรณของตํารวจ          

ตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาต ิ

พ.ศ.๒๕๔๗” ซึ่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ประกอบดวย 

สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคตขิองตาํรวจ  

เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูในกรอบของ

ศลีธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําให

ข า ราชการตํ าร วจบรรลุ ถึ ง ปณิ ธ านข องการ เป น

ผูพิทักษสันตริาษฎร 

ส ว น ที่  ๒  มา ตร ฐา นท างจริ ยธรรม และ

จรรยาบรรณของตาํรวจ  ประกอบดวย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๘

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือคุณความดีท่ีเปน

ขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ

เพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติ

ในการปฏิบัติหนาท่ีของวิชาชีพตํารวจท่ีขาราชการตํารวจ

ตองยดึถอืปฏิบัต ิเพื่อธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิของ

ขาราชการตํารวจและวชิาชพีตํารวจ 

การที่ขาราชการตํารวจมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณน้ัน ผลลัพธท่ีไดจะทําใหสังคัมเชื่อม่ันศรัทธาตํารวจ 

สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 

กําหนดกรอบที่พงึประพฤตปิฏิบัต ิ๓ ดาน ดวยกัน คือ 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๑๙

 ๑.การยึดถอืตามคุณธรรม ๔ ประการ 

 ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ขอ ๔ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจพึงยึดถือ

คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท เปนเครื่อง

เหนี่ยวรัง้ในการประพฤตตินและปฏบิัติหนาที่” ดังนี้ 

(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะ

ประพฤตปิฏบิัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติ

ปฏบัิตอิยูในความสัจ ความดีเทานัน้ 

(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม

ประพฤตลิวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด 

(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละ

ประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมอืง 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๐ 

๒.การยึดถอือุดมคตติํารวจ ๙ ประการ   

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ขอ ๕ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจพึงยึดถือ 

อุดมคติของตํารวจ ๙  ประการ เปนแนวทางชี้นํ า             

การประพฤติตนและปฏิบัติหนาท่ีเพื่อบรรลุถึงปณิธาน 

ของการเปนผูพิทักษสันตริาษฎร ดังนี้ 

๒.๑ เคารพเอื้อเฟอตอหนาท่ี 

๒.๒ กรุณาปราณตีอประชาชน 

๒.๓ อดทนตอความเจ็บใจ 

๒.๔ ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 

๒.๕ ไมมักมากในลาภผล 

๒.๖ มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน 

๒.๗ ดํารงตนในยุติธรรม 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๑

๒.๘ กระทําการดวยปญญา 

๒.๙ รักษาความไมประมาทเสมอชวีติ 

 

๓.การหมั่นศกึษาหาความรู 

 ข า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ พึ ง ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู                  

ความชํานาญในงานที่ รับผิดชอบตลอดเวลา เพื่อให            

ทันเหตุการณและเพื่อประสานงานไดอยางกลมกลืนและ

เกดิประโยชนตอองคกร 

(ฝาฝนสวนท่ี ๑ ใชมาตรการทางปกครองดวย

การอบรมช้ีแนะ วากลาวตักเตอืน) 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๒

สวนที่ ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ 

(๑) มาตรฐานทางจรยิธรรมของตํารวจ กําหนดกรอบ 

ท่ีตองประพฤติปฏบัิตไิวใน ๙ ดาน ดวยกัน คอื  

๑. การเคารพยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน

ประมขุ(Respect) 

๒. การเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

(HUMAN RIGHT) 

๓. การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล  

 (EFFICIENCY & EFFECTIVENESS) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๓

๔. จิตสํานึกความเปนผู พิทักษสันติราษฎร 

(TRUST) 

๕. ซ่ือสัตยสุจริต  ยึดมั่นในศีลธรรม

(INTEGRITY) 

๖. กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 (ETHICAL RIGHTFULNESS) 

๗. หลักปฏิบัตใินฐานะผูบังคับบัญชา 

 (GOOD PRACTICE-LEADERSHIP) 

๘. หลักปฏิบัตใินฐานะผูใตบังคับบัญชา  

 เพื่อนรวมงาน  (GOOD PRACTICE-FOLLOWER) 

๙. คานยิมหลัก๙ประการ  

 (ตามที่ผูตรวจการแผนดนิกําหนด) 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๔ 

สวนที่ ๒ (๒) จรรยาบรรณของตํารวจ กําหนดกรอบ 

ท่ีตองประพฤติปฏบัิตไิวใน ๖ ดาน ดวยกัน คือ  

๑. สํานึกในการอํานวยความยุติธรรมและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของ

ประชาชน (SERVICE-MINDED) 

๒. การระงับเหตุ จับกุมผูกระทําผดิ  

 (ORDER & ARREST) 

๓. การใชกําลังอาวธุและกําลัง  

 (FORCE & FIREARM) 

๔. การสบืสวนสอบสวน  

 (EVIDENCE & INVESTIGATION) 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๕

๕. การดูแลผูตองหาในความควบคุม  

 (IN-CUSTODY) 

๖. การรักษาความลับที่ ไดจากการปฏิบัติ

ราชการ (CONFIDENTIALITY)\ 

( ฝาฝนสวนที่ ๒ ถอืวาเปนความผดิทางวนิัย ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๖ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๗

 
กฎ  ก.ตร. 

วาดวยประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

--------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ พระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ 

และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันท่ี ๙ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ตร.  จึงออกกฎ ก .ตร.             

ไวดังตอไปนี้ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๘

ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด            

หกสบิวันนับแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปนกรอบแหงการประพฤติ

ปฏบัิตขิองขาราชการตํารวจ 

ข อ  ๓  ใ ห ถื อ ว า ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปนประมวล

จริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปน

จรรย าบรร ณข อง ตํ าร วจต ามม าต ร า  ๗๗ แห ง

พระราชบัญญัตตํิารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรองหรือแตงต้ัง

ขาราชการตํารวจผูใด รวมทั้งการโยกยาย การเล่ือนตําแหนง          



 

   ---------------------------------------------------------- ๒๙

การเลื่อนขั้นเงินเดอืน และการลงโทษบุคคล ท้ังในระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการหรอืหนวยเทียบเทากองบัญชาการ 

กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจและหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออีกอยางอ่ืน ควรคํานึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกลาวดวย 

ขอ ๕ ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่เปนศูนย

สงเสริมจรยิธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ

มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อ

ประกาศเชิดชู เกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจท่ี

ประพฤติปฏิ บัติ ดี เยี่ ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํ ารวจ รวมทั้ งรณรงค  ส ง เส ริ ม 

ประชาสัมพันธ เผยแพร  กําหนดหลักสูตร พัฒนาและ

ฝกอบรมข าราชการตํ ารวจเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและ



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๐ 

จรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อสงเสริมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทยีบเทาระดับสากล 

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศ

เชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจท่ีประพฤติ

ปฏบัิตดิีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ รวมท้ังแผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกให

กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น 

และตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ดวย 

ขอ ๖ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชู

เกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๑

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประจําทุกปตาม

หลักเกณฑการประเมนิตามขอ ๕ วรรคสอง 

ใ ห สํ านั ก ง าน ผู บัญ ช าก ารตํ า ร วจแ ห ง ช า ติ 

กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา กองบัญชาการ 

ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจใน

สังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม 

ขอ ๗ ใหสถาบันการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจ

แหงชาตินําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีอยูในอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีหนาที่สนับสนุนการ

ดําเนนิงานของกองบัญชาการศกึษาตามขอ ๕ วรรคแรก 

ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ให

คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามประมวล



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๒

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและ

คําอธิบายแนวทางการปฏิบัติและสอดสองดูแลการรักษา

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวม

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงาน

ตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือ          

ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ            

ในทางเส่ือมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจใหจเรตํารวจแหงชาติ

รายงานผู บังคับบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจง

ผู บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการ



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๓

ตามอํานาจหนาที่  หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติ        

อาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรอง

จเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิที่เปนอสิระจากกองบัญชาการ

หรือหนวยงานเทยีบเทากองบัญชาการนัน้ก็ได 

ให จ เ ร ตํ า ร ว จแห งช า ติ จั ด ให มี ศู นย ใ ห

คําปรึกษาแนะนําเ ก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง          

ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมท้ังประสานกับ

กองบัญชาการตาง ๆ จัดต้ังศูนยดังกลาวหรือแตงตั้ง           

ท่ีปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ             

ในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความ

เหมาะสมแลวแตกรณ ี



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๔ 

ขอ  ๙  ใหผู บั ง คับบัญชาหนวยงานทุกระดับ         

มีอํานาจและหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

อยางเครงครัด รวมท้ังสอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด            

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม หากพบวามีการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตาม และไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี           

ใหถอืวาผูบังคับบัญชานัน้จงใจละเมิด ฝาฝน หรอืไมปฏิบัติ

ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่ ข า ราชการตํ ารวจพบว า

ผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงาน

ตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหสามารถรายงาน

ตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานท่ีตนสังกัดไดอยางนอย



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๕

สามลําดับชั้น และหากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได

ดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ 

หรอืผูบัญชาการตํารวจแหงชาตไิด 

การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการ

กระทําขามผูบังคับบัญชาเหนอืตน 

ให สํ า นั ก ง านตํ า รวจแ ห งช าติ โด ยการ

เสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติ วางระเบียบเก่ียวกับการ

รายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแต

วันท่ี กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑  ใหจเรตํารวจแหงชาติมีหนาที่ เสนอ

ความเห็นตอ ก.ตร. เ พ่ือแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให

เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๖ 

ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจ          

ทุกระดับมีสิทธิและเสรภีาพท่ีจะเสนอปญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ หรือ

เสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ โดยสงขอเสนอหรือความเห็น

ดังกลาวไปยังจเรตํารวจแหงชาติ 

ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจซึ่งตองปฏิบัติหนาที่โดย

อาศัยวิชาชีพใด ซ่ึงมีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเปนการเฉพาะ ตองถือ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหง

วิชาชพีนัน้ดวย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๗

ก.ตร. อาจใหมีการกําหนดประมวลจรยิธรรม

หรือจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาท่ีใน

สายงานใดไดตามที่สมควร       

 

ใหไว  ณ  วันท่ี ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สมัคร   สุนทรเวช 

นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๘ 

 
 

กฎ ก.ตร. 

วาดวยประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

--------------------------------- 

       โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร. วาดวย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 

๒๕๕๑  อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร



 

   ---------------------------------------------------------- ๓๙

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ 

พระราชบัญญัตตํิารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ 

(๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแก ไข

ปรับปรุง กฎ ก.ตร. ว าดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  กฎ ก .ตร .  น้ี  ให ใช บั งคับตั้ ง แต                                

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหง กฎ 

ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                             “ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจทาย กฎ ก.ตร. น้ี เปนกรอบ



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๐

แหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่ง

ประกอบดวย 

 สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดม

คตขิองตํารวจ 

 สวนท่ี ๒ มาตรฐานทางจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ”  

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรค

สามของขอ ๘ แหง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

 “หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานท่ี

จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจหรือ

ขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๑

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาว

อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิหรอืวชิาชพีตํารวจ ใหจเรตํารวจ

แหงชาติรายงาน           ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจง

ผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ หรอืหนวยงานเทียบเทา

กองบัญชาการ สอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายให 

รองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรอืรองจเรตํารวจ ไปกํากับ

และติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงที่ เปนอิสระจากกองบัญชาการ หรือหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการ นัน้ก็ได 

      ใหจเรตํารวจแหงชาติ จัดใหมีศูนยให

คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใน



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๒ 

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมท้ังประสานกับ

กองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และสงเสริมจริยธรรม

และพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจตามขอ ๕ หรอื

แตงตั้งที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจระดับกองบัญชาการหรอืกองบังคับการตามความ

เหมาะสม แลวแตกรณ”ี 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสอง 

วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหาของขอ ๙ แหง กฎ ก.ตร. 

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  

 “ในการสอดสองดูแลใหกองบัญชาการ 

กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๓

และติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดให

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ

ภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการสอดสองดูแลดวย 

  ในกรณีท่ีมีการละเมิด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ            

ในสวนท่ีไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ รวมท้ังวินัยของตํารวจ หากเปน

การละเมิด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไม

กอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหผู บังคับบัญชาพิจารณา

ดําเนินการทางการปกครอง โดยอบรมชี้แนะแนวทาง

ปฏิบัติดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานอง           

คลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและ



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๔ 

แกไขปรับปรุงตน เม่ือไดอบรมชี้แนะแลว ผูใตบังคับบัญชา

ผูนั้นยังหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาว

ตักเตือน 

 การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใน

ขอประพฤติปฏิบั ติที่ เปนขอหามในการรักษาวินัย ให

ผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายใน

อํานาจหนาที่ 

 ในการพิจารณาวาการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนั้น เปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไมให

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติและ

ความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลราย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๕

อันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอันควรนํามาประกอบการ

พจิารณา โดยพจิารณาจากแนวทางขางตนเปนราย ๆ ไป” 

ขอ ๕  ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ 

ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และใหใชประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓(แนบทาย กฎ ก.ตร. 

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) 

สําหรับขอความอื่นนอกจากนี้ คงเปนไป

ตามที่กําหนดไวเดมิ   ใหไว  ณ  วนัที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๖

สุเทพ   เทอืกสุบรรณ 

(นายสุเทพ    เทือกสุบรรณ) 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏบัิติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 

 

หมายเหตุ  :  โดยท่ีขาราชการตํารวจท่ีมีการกระทําหรือ

ความประพฤติ ท่ียังไม ถึง ข้ันทําผิดวินัย ประกอบกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจจํานวนมาก 

จําเปนตองกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํารวจแหงชาติ

สามารถมอบหมายหนวยงานอื่นสามารถสอดสองดูแล

แทนจเรตํารวจแหงชาติได โดยใหมีศูนยผิดชอบงานของ

หนวยงานตาง ๆ ดานจรยิธรรมเปนศูนยเดียวเปนเอกภาพ



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๗

ในการปฏบิัติงาน และตองการกระจายอํานาจใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลขาราชการตํารวจ จึง

จําเปนตองออกกฎ ก.ตร. นี้ 

 

 

 

 

 

 



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๘ 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓) 

----------------------------------

------------------- 

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและ

หนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับ 

องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ

พระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุมครองชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของ

สังคม บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและ



 

   ---------------------------------------------------------- ๔๙

ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนํา

ผูกระทําผดิกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเปนตองกําหนด

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบ

การประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจใหมีคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณท่ีดแีละเปนมาตรฐาน 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติ

ของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน

กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปน



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๐

แนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการ

เปนผูพิทักษสันตริาษฎร 

สวนที่  ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือคุณ

ความดี ท่ี เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ของ

ขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและ

ยอมรับ 

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวล

ความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพตํารวจ ท่ี

ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรี

และเกยีรติภูมขิองขาราชการตํารวจและวชิาชพีตํารวจ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๑

ขอ ๒ ในประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจนี้ 

“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไม

ใชความรูสกึพงึพอใจหรอืไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคลหรือ

กลุมบุคคล อันเน่ืองมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือ

ความเชื่อ เชื้อชาต ิสัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทาง

การเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล 

ความพกิาร สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะ

ทางเศรษฐกิจหรอืสังคม 

“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน 

บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชน หรือ

ประโยชนอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับ         

สิ่งดังกลาวในอนาคตดวย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๒

“การทารุณหรอืทารุณกรรม” หมายความวา 

การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของ

บุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรอืกอใหเกิด

ความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรอื ดูถูกศักดิ์ศรคีวามเปน

มนุษย 

ขอ ๓ ขาราชการตํารวจตองเคารพและ

ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

อยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตอง

รายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสอืทันที 

หากไม แน ใจว าการ ท่ีตนไดกระทําหรือ

ตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเปนหรือจะเปน

การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๓

และจรรยาบรรณของตํารวจหรือไม ใหขาราชการตํารวจ

นั้นปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยให

คําปรกึษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘  วรรคสาม 

 

สวนที่ ๑ 

มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคตขิองตาํรวจ 

ขอ ๔ ขาราชการตํารวจพึงยดึถือคุณธรรมสี่

ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเคร่ือง   เหน่ียวรั้งใน

การประพฤตตินและปฏบัิตหินาท่ี ดังนี้ 

(๑) การรักษาความสัจ ความจรงิใจตอตัวเอง

ท่ีจะประพฤตปิฏบิัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๔ 

(๒) การรู จั กขม ใจตนเอง  ฝกตน เอง ให

ประพฤตปิฏบิัติอยูในความสัจ ความดเีทานัน้ 

(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะไม

ประพฤตลิวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด 

(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และ

รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพ่ือประโยชนสวนใหญ

ของบานเมือง 

ขอ ๕ ขาราชการตํารวจพึงยดึถืออุดมคติของ

ตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตนและ

ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี เ พ่ื อบ ร ร ลุ ถึ ง ป ณิ ธ า น ข อ ง ก า ร เ ป น

ผูพิทักษสันตริาษฎร ดังนี้ 

(๑) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที ่

(๒) กรุณาปราณตีอประชาชน 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๕

(๓) อดทนตอความเจ็บใจ 

(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 

(๕) ไมมักมากในลาภผล 

(๖ )  มุ ง บํ า เพ็ญตนให เป นประโยชน แก

ประชาชน 

(๗) ดํารงตนในยตุธิรรม 

(๘) กระทําการดวยปญญา 

(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชวิีต 

ขอ ๖ ขาราชการตํารวจพึงหม่ันศึกษาหา

ความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลกทัน

เหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการใน



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๖ 

กระบวนการยุติธรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับหนาที่และความ

รับผิดชอบของตน เพ่ือสามารถประสานงานไดอยาง

กลมกลืนแบบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สวนที่  ๒ 

มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ 

ขอ ๗ ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา 

และยึด ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัต ิ

ดังนี้ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๗

(๑) จงรักภักดแีละเทิดทูนพระมหากษัตริย พระ

ราชนีิ และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมดิ 

(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวย

ศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง  ไมเปนผูบริหาร

หรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อัน

เปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับ

เลอืกตัง้ท้ังในระดับชาตแิละทองถิ่น 

ขอ ๘ ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลอืกปฏิบัติ 

ขอ ๙ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๘ 

โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน 

และประเทศชาติเปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤตปิฏิบัต ิดังนี ้

( ๑ )  ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ด ว ย ค ว า ม ร วด เ ร็ ว 

กระตอืรอืรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม 

(๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ 

ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลาหาญ

และอดทน 

(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความ

เ ต็มใจ ไมละ ท้ิงหน า ท่ี  ไมหลีก เลี่ ย งห รือปดความ

รับผดิชอบ 

(๔) ดูแลรักษาและใชทรัพย สินของทาง

ร า ช ก า ร อ ย า ง ป ร ะ ห ยั ด คุ ม ค า โ ด ย ร ะ มั ด ร ะ วั ง 



 

   ---------------------------------------------------------- ๕๙

มิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอ

ทรัพยสนิของตนเอง 

(๕) รักษาความลับของทางราชการ และ

ความลับท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผู

มาติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อโยชนใน

กระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย 

กฎ ขอบังคับ กําหนด 

ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจติสํานกึของ

ความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพ่ือใหประชาชนศรัทธาและ

เชื่อม่ัน ซึ่งตองประพฤตปิฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมี

ความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบรกิาร รวมท้ังใหบริการ

ประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลอืกปฏบัิติ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๐

(๒) ปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของ

ประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยาหรือทาทางไม

สุภาพ ไมใหเกียรติ รวมท้ังไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง 

ท่ีมลีักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรอื เหยยีดหยามประชาชน 

(๓) เอื้อเฟอ สงเคราะห  และชวยเหลือ

ประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย 

หรือภัยอื่น ๆ ไมวาบุคคลน้ันจะเปนผูตองสงสัยหรือ

ผูกระทําผดิกฎหมายหรอืไม 

(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวย

ขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีรองขอ ตองดําเนินการดวย



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๑

ความรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูล

ขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน 

ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองมคีวามซื่อสัตย

สุจริตและยึดม่ันในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวม

เหนอืประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤตปิฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรอืหนาท่ี หรือไม

ยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน แสวงหา

ประโยชนสําหรับตนเองหรอืผูอ่ืน 

(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรอืหนาท่ี หรือไม

ยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง อํานาจหรอืหนาท่ีของตน ไปในทาง

จูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือ

การกระทําของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืน 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๒ 

อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํา

ของผูนัน้สูญเสยีความ เท่ียงธรรมและยุติธรรม 

(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและ

กาลตามประเพณนียิม และของขวัญนั้นตองมีมูลคาตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ประกาศกําหนด เวนแตญาตซิึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ี

เหมาะสมตามฐานานุรูปหรอืการใหโดยธรรมจรรยา 

(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการ

เพื่อธุรกิจหรอืประโยชนสวนตน 

(๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปน

ผลประโยชนทับซอน หรือเปนการขัดกันระหวางประโยชน

สวนตนกับประโยชนสวนรวม 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๓

(๖) ดํารงชวีติสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมอง

ตอตําแหนงหนาท่ี ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่อง

เล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขท้ังหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา 

และใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน 

ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจใน

วิชาชพี กลายืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกตองดงีามเพื่อเกียรติ

ศักดิ์และศักด์ิศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติ

ปฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตาม

ครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอยางเครงครัด 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๔

(๒) ไมส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่ง

ท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรอืขัดตอคุณธรรมและศลีธรรม 

(๓) ไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีตนรูหรือควรจะรูวา

ไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทักทวงเปนลายลักษณ

อักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง 

(๔) ไมเล่ียงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชอง

โหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

หรอืทําใหสูญเสยีความเปนธรรมในกระบวนการยตุธิรรม 

ข อ  ๑ ๓  ใ น ฐ า น ะ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ช า 

ขาราชการตํารวจตองประพฤตปิฏิบัต ิดังนี้ 

(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําและเปน

แบบอย า งที่ ดี  รวมทั้ ง เ ป น ท่ีปรึ กษาและ ท่ี พ่ึ งของ

ผูใตบังคับบัญชา 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๕

(๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายดึถือปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ วากลาวตักเตือน

ดวยจติเมตตาและใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี 

(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและ

เหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ

คิดเห็น และไมผลักความรับผดิชอบใหผูใตบังคับบัญชา 

(๔) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัดและ

ปราศจากความลําเอยีง 

ขอ ๑๔ ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤตปิฏบัิตดิังนี้ 

(๑) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําส่ัง

ผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๖

(๒) รักษาวนิัยและความสามัคคีในหมูคณะ 

(๓) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

ดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใครสมานฉันท และมีมนุษย

สัมพันธ รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเล่ียงหรือเกี่ยงงาน 

รวมมอืรวมใจปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดความสําเร็จของงานและ

ชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตัง้ 

ขอ ๑๕ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตาม

คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของ

รัฐ ตามทีผู่ตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี ้

(๑) การยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 

(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และ

รับผดิชอบ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๗

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

เหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับซอน 

(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม 

และถูกกฎหมาย 

(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความ

รวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัต ิ

(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๗ ) การ มุ งผลสัมฤท ธ์ิของงาน รักษา

มาตรฐาน มคุีณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(๙) การยดึมั่นในหลักจรรยาวชิาชพีขององคกร 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๘ 

(๑) จรรยาบรรณของตํารวจ 

 

ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกใน

การใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหประชาชนมีความ

เลื่อมใส เชื่อม่ันและศรัทธา ซึ่งตองประพฤตปิฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ

รองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต ขอขอมูลขาวสาร หรือ

ติดตอราชการอ่ืน ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือก

ปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือ

เสรภีาพตามกฎหมาย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๖๙

(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชน

เพื่อใหเกดิความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํา กริยา หรือ

ทาทาง ท่ีมีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม

ประชาชน 

(๓) ในขณะปฏิบัติหนาท่ี ตองดํารงตนใหอยู

ในสภาพท่ีพรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความนาเชื่อถอืและนาไววางใจ 

(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับ

หรือถืออาวุธ หรอืเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุ

อันสมควร 

(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และ

แสดงเอกสารหรอืตราประจําตัวเม่ือมบุีคคลรองขอ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๐ 

ขอ ๑๗ เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทํา

ผิด  ข า ราชการตํ ารวจต องยึดถื อและปฏิ บัติ ตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติ

ปฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการ

ปฏบัิตหินาท่ีอยางกลาหาญและมีสตปิญญา 

(๒) ยนืหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมาย

ใหถึงท่ีสุด และดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทํา

ความผิด ทั้งน้ีใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตอง

คํานึงถงึหลักมนุษยธรรมดวย 

(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใช

มาตรการปกติแลว ไม เพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทํา

ความผดิหรอืผูตองสงสัยได 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๑

ขอ ๑๘ ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา 

การใชอาวุธ กําลัง หรอืความรุนแรงเปนมาตรการที่รุนแรง

ท่ีสุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความ

รุนแรง ไดตอเม่ือมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมาย

และระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิด หรือผู

ตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวย

บุคคลอื่นท่ีอยูในอันตรายตอชวีติ 

เมื่อมกีารใชอาวุธ กําลัง หรอืความรุนแรง ไมวาจะ

มีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม ขาราชการตํารวจตองรายงาน

เปนหนังสอืตอผูบังคับบัญชาตามระเบยีบแบบแผนทันที 

ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การ

สืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือการซักถาม

ผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตาม



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๒

กฎหมาย ผู เสียหาย ผูรู เห็นเหตุการณ หรือบุคคลอ่ืน 

ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใช

ความรู  ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใช

ปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจรงิและ

ธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏบัิติ ดังนี้ 

(๑) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอ

บุคคล หรอืตอบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนัน้ 

(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือ

ปลอยปละละเลยใหมกีารทารุณหรอืทารุณกรรมตอบุคคล 

หรอืตอบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนัน้ 

(๓) ไมกระทําการขมขูหรอืรังควาน หรือไมใช

อํานาจท่ีมิชอบ หรือแนะนํา เส้ียมสอนบุคคล ใหถอยคํา 

อันเปนเท็จหรอืปรักปรําผูอื่น 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๓

(๔) ไมกักขังหรอืหนวงเหน่ียวบุคคลที่ยังไมได

ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา 

(๕) ไมใชอํ านาจที่มิชอบเพ่ือให ไดมาซึ่ ง

พยานหลักฐาน 

ขอ ๒๐ ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแล

บุคคลที่อยู ในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตาม

กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤตปิฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือได

ประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบยีบ แบบแผน 

(๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวาง

บุคคลกับทนายความตามสิทธแิหงกฎหมาย 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๔ 

(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรอื

การดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณ ีเมื่อบุคคลน้ัน

มีอาการเจ็บปวยหรอืรองขอ 

(๔)  ไมควบคุมเ ด็กและเยาวชนรวมกับ

ผูกระทําความผดิท่ีเปนผูใหญ หรือไมคุมขังผูหญิงรวมกับ

ผูชาย เวนแตเปนกรณีท่ีมีกฎหมายและระเบียบแบบแผน

อนุญาต 

ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจ

ไดมาจากการปฏบัิตหินาท่ีตามขอ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติ

หนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้น

เปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอ

ผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรอือาจเปนคุณหรือ

เปนโทษทัง้ตอผูเสยีหายหรอืผูกระทําความผดิ 



 

   ---------------------------------------------------------- ๗๕

ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นได

ตอ เมื่ อ มีความจําเปนตอการปฏิบั ติหนาที่หรือเ พ่ือ

ประโยชนในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อ

การดําเนนิการตามกระบวนการยุตธิรรมเทานัน้ 

 

 




