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กฎ  ก.ตร.   
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  และมาตรา  ๒๘๐  
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๑  (๒)  และมาตรา  ๗๗  และมติ  ก.ตร.   
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 
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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 
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 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 
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 (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 
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