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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
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