
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือคู่มือ  
คาํอธิบายแนวทางการปฏบิติัคาํอธิบายแนวทางการปฏบิติั  

ตามตามกฎ กฎ กก..ตรตร..ว่าดว้ยประมวลจรยิธรรมว่าดว้ยประมวลจรยิธรรม  
และจรรยาบรรณของตาํรวจ พและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ..ศศ..๒๕๕๑๒๕๕๑

(แกไ้ขตามกฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวล
จรยิธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

(ฉบบัที+ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 
 
 
 
                                                                                          สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

 



 

 

คาํนําคาํนํา  
โดยที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาํหนดใหม้าตรฐาน

ทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที�กาํหนดขึ0 นสําหรับข้าราชการ                
แต่ละประเภทประกอบกบัพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ใหอ้าํนาจ 
ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด ประกาศ หรือมีมติเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล
เพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติและ มาตรา ๗๗ กาํหนดให้ขา้ราชการตาํรวจ 
ตอ้งถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ              
ของตาํรวจ ตามที�กาํหนดใน กฎ ก.ตร. จึงได้ออก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ0น เพื�อเป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการ
ตาํรวจ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั0งแต่วนัที� ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อมาไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง
กฎก.ตร.ดังกล่าวให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และกาลเวลา จึงได้ออกกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ0นมา ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั0งแต่วนัที� 
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นตน้ไป ใหย้กเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ (แนบทา้ยกฎก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑) 
และให้ใชป้ระมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทา้ยกฎ ก.ตร.ว่าดว้ย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน  เหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎก.ตร.ฉบับใหม่ เนื�องจากข้าราชการตาํรวจที�มีการกระทาํ หรือความประพฤติ                  
ที�ยงัไม่ถึงขั0นทาํผิดวินัย ประกอบกบัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติมีขา้ราชการตาํรวจจาํนวนมาก 
จาํเป็นตอ้งกระจายอาํนาจ โดยให้จเรตาํรวจแห่งชาติสามารถมอบหมายหน่วยงานอื�นสามารถ
สอดส่องดูแลแทนจเรตาํรวจแห่งชาติได้ โดยให้มีศูนย์รับผิดชอบงานของหน่วยงานต่าง ๆ                 
ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว เป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน และต้องการกระจายอํานาจ                          
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลขา้ราชการตาํรวจดว้ยอีกทางหนึ� ง สํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติจึงไดจ้ดัทาํคู่มือคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติัตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไ้ขปรับปรุงตากฎก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ นี0 ขึ0นมา เพื�อเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบติัตน
ของขา้ราชการตาํรวจใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว โดยเคร่งครัด 
 
                                                                                       คณะผู้จัดทาํ 



 

 

สารบญัสารบญั  

          หน้าหน้า  
คาํนํา  
 
บทที�  ๑ แนวความคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ๑ 

บทที�  ๒    สาระสาํคญัของ กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ๖ 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไ้ขปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    ของตาํรวจ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

บทที�  ๓    กลไกและระบบการใชบ้งัคบั ๑๗ 

บทที�  ๔   แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของตาํรวจ ๓๖ 
 
ภาคผนวก ๓๙ 

๑.  กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ๔๐ 

๒.  กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) ๔๕ 
     พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทา้ย กฎ ก.ตร.   ๔๗ 
 วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) 

๔. หนงัสือ สง.ก.ตร. ที� ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลงวนัที�  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒  ๕๔ 
     เรื�อง ตอบขอ้หารือกรณีการรายงานตามนยั กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรม 
      และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ้ ๑๐ 

๕. หนงัสือสั�งการ ผบ.ตร. ที� ๐๐๐๑(ผบ)/๑๔๕ ลงวนัที�  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑          ๕๗ 
     ทา้ยหนงัสือ สง จตช. ที� ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลงวนัที� ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
      เรื�อง หารือกรณีการรายงานตามนยั กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและ 
      จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ้ ๑๐ 

๖. ตร.ด่วนที�สุดที�  ๐๐๐๑(ผบ)/๑๕๑  ลงวนัที�  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ ๖๑ 
              เรื�อง แนวทางการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
                 ของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 



 

 

- ๒ – 

  หน้า 

๗. หนงัสือ ตร.ด่วนที�สุด ที� ๐๐๓๒.๙๓/ ว ๐๐๐๕  ลงวนัที�  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๒   ๖๗ 
 เรื�อง  การดาํเนินการตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                  
 พ.ศ.๒๕๕๑( ใหห้น่วยงานต่าง ๆ จดัตั0งศูนยใ์หค้าํปรึกษาฯ และเสนอปัญหาหรือ อุปสรรค                   
 หรือเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ) 
 
๘. คาํสั�ง ตร.ที� ๑๓๙/๒๕๕๒ ลงวนัที�  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  เรื�อง แต่งตั0งคณะทาํงาน     ๖๘ 
 ดาํเนินการจดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางปฏิบติัตามกฎก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและ
 จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

๙. คาํสั�ง ตร.ที� ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวนัที� ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื�อง แต่งตั0งคณะกรรมการ ๗๐ 
    ศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและใหค้าํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ                  
    จรรยาบรรณของตาํรวจ 

 



 

 

๑ 
 

บทที� ๑ 

แนวความคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

 

แนวความคดิและความหมาย 

 

แนวความคดิ 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดซึ้มซบักระแสจริยธรรมภาครัฐในระดบันานาชาติ โดยกระบวนการโลกาภิวฒัน์ 
จึงก่อใหเ้กิดกระแสสังคมในประเทศเรียกร้องใหมี้การพฒันาและส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐอยา่งกวา้งขวาง 

ในส่วนของข้าราชการตาํรวจ พระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดก้าํหนดบทบญัญติัหมวด ๑๓  ว่าดว้ย จริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองและเจา้หนา้ที�ของรัฐโดยมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ บญัญติัเกี�ยวกบัเรื�องนี0  คือ 

พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ “มาตรา ๗๗ ข้าราชการตาํรวจต้องถือและปฏิบัติ                   
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตาํรวจตามที�กาํหนดในกฎ ก.ตร.และ
ตอ้งรักษาวนิยัตามที�บญัญติัไวใ้นหมวดนี0โดยเคร่งครัด 

กฎก.ตร.ตามวรรคหนี�งใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดก้าํหนดบทบญัญติัหมวด ๑๓ วา่ดว้ย จริยธรรมของ           

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ที�ของรัฐ 
 “มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�             

ของรัฐแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมที�กาํหนดขึ0น 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ�ง จะตอ้งมีกลไกและระบบในการดาํเนินงานเพื�อให้การบงัคบัใช้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั0งกาํหนดขั0นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ�งให้ถือวา่เป็นการกระทาํผิดทางวินยั

ในกรณีที�ผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ�นที� เกี� ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทําผิดร้ายแรงให้ส่งเรื� องให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาํเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที�จะถูกถอดถอน 
จากตาํแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลั�นกรอง หรือแต่งตั0งบุคคลใด เขา้สู่ตาํแหน่งที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการใชอ้าํนาจรัฐ 
รวมทั0งการโยกยา้ย การเลื�อนตาํแหน่ง  เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั0นจะตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คาํนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย” 

“มาตรา ๒๘๐ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตามหมวดนี0  ให้ผูต้รวจการแผ่นดินมีอาํนาจหน้าที�
เสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํในการจดัทาํหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ�ง และส่งเสริม



 

 

๒ 
 

ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจา้หน้าที�ของรัฐ มีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม รวมทั0ง มีหน้าที�
รายงานการกระทาํที�มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื�อให้ผูที้�รับผิดชอบในการบงัคบัการให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมดาํเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ในกรณีที�การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอนัควรเชื�อวา่
การดาํเนินการของผูรั้บผิดชอบจะไม่เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม ผูต้รวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการ           
ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได”้ 

“มาตรา ๓๐๔ ใหด้าํเนินการจดัทาํประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แลว้เสร็จภายในหนึ�งปีนบัแต่
วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี0” 
 

 

สรุปไดก้าํหนดใหมี้การดาํเนินการดงันี0  
 ๑. ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และเจา้หนา้ที�ของรัฐ

แต่ละประเภท ตามประมวลจริยธรรมที�กาํหนดขึ0น หากกระทาํผิดมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีการลงโทษตาม              
ความร้ายแรงแห่งการกระทาํ 

 ๒.  เจ้าหน้าที�ของรัฐฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมถือเป็นการทาํผิดวินัย ส่วนผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง ถือเป็นเหตุใหถู้กถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐ 

 ๓.  การสรรหา แต่งตั0งบุคคลเข้าสู่ตาํแหน่งที�เกี�ยวข้องกบัการใช้อาํนาจรัฐรวมถึงการโยกยา้ย              
เลื�อนตาํแหน่ง เลื�อนเงินเดือนใหค้าํนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดว้ย 

 ๔. ให้ผูต้รวจการแผ่นดินมีอาํนาจเสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํ (ส่วนราชการ) ในการจดัทาํและ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม และมีหนา้ที�ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

 ๕. ใหด้าํเนินการจดัทาํประมวลจริยธรรมใหเ้สร็จภายใน 1ปี คือก่อนวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

 

ความหมาย 
ตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 

ได้บญัญติัถึงคาํว่า “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ ไดก้าํหนดความหมายของ “จรรยาบรรณ” และ “จริยธรรม” ไวคื้อ  

“จรรยาบรรณ” หมายความวา่ ประมวลความประพฤติที�ผูป้ระกอบวชิาชีพต่างๆ ร่วมกนักาํหนดขึ0น เพื�อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื�อเสียงและฐานะของสมาชิก 



 

 

๓ 
 

“จริยธรรม” หมายความว่า ธรรมที�เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ซึ� งธรรมก็คือคุณความดี จึงอาจกล่าวได ้           
อีกนยัหนึ�งวา่ “จริยธรรม” ก็คือ คุณความดีเป็นขอ้ควรปฏิบติั ดงันั0นประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมจึง
มีความหมายวา่ ขอ้ประพฤติปฏิบติัที�มีคุณความดีของคณะบุคคลซึ�งเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพนั0นๆ 

ซึ� งจริยธรรม (Ethics) มีความหมายที�แตกต่างกนั เช่น  
ตาม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ หมายถึง ธรรมที�เป็นขอ้ประพฤติปฎิบติั 
ตาม Oxford Advanced Learner’ หมายถึง หลกัศีลธรรมที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ตามวชิาสังคมวทิยา หมายถึง  กฎ หรือขอ้ควรปฏิบติัที�อยูบ่นพื0นฐานของศีลธรรมและคุณธรรม 
ตาม Lawrence Kohlberg: หมายถึง ความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัความถูกผิดในการประพฤติปฏิบติั

ตนที�เกิดขึ0นจากขบวนการทางความคิดอยา่งมีเหตุมีผล และอาศยัวฒิุภาวะทางปัญญาของบุคคล 
ดว้ยเหตุนี0  คาํวา่ “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” จึงมีความหมายที�

เหมือนกัน ในภาษาอังกฤษมีหลายคาํที�มีความหมายเช่นเดียวกับ “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ 
“มาตรฐานทางจริยธรรม” ไดแ้ก่ Code of Conduct, Code of Ethics, Professional Standard หรือ Honor Code เป็นตน้ 

ศีลธรรม (Morality) คือหลกัหรือปทสัถานของสังคม ที�สังคมกาํหนดวา่ อะไรคือ “ความถูก-ความผิด” 
หรือ “ความดี-ความเลว” ของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั0นๆ  

คุณธรรม (Virtue / Merit) คือ พฤติกรรมและทศันคติ ของบุคคลที�แสดงออกถึงความสํานึกใน
ศีลธรรมของบุคคลนั0น เช่น มีพฤติกรรมซื�อสัตยสุ์จริต ถือวา่เป็นคนมีคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมโหดเหี0 ยม ดุร้าย ถือ
วา่ไม่มีคุณธรรม และอีกความหมายหนึ�งคือสิ�งที�สังคมยอมรับวา่ดีงามและมีประโยชน์ และเป็นความคาดหวงัของ
สังคมนั0นใหมี้การปฏิบติัต่อกนั คุณธรรมในสังคมหนึ�งอาจแตกต่างจากอีกสังคมหนึ�งเนื�องมาจากวฒันธรรม ศาสนา 
การศึกษา หรือเศรษฐกิจ ของสังคมนั0นๆ 

จรรยาบรรณ จึงหมายถึง จริยธรรมวชิาชีพ 
ข้อกาํหนดพื<นฐานของจริยธรรมวชิาชีพ มีดว้ยกนั ๓ ประการ 

๑. หลกัประโยชน์เกื0อกลู (Beneficence) ปฏิบติัเพื�อประโยชน์ของบุคคลที�อยูใ่นความรับผดิชอบ 
๒. หลกัความเคารพ (Respect) เคารพตวัตนและเกียรติภูมิของบุคคลที�อยู ่ในความรับผดิชอบ 
๓. หลกัความยติุธรรม (Justice)  ปฏิบติัต่อบุคคลที�อยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั      

งานตํารวจกบัจริยธรรมวชิาชีพ 

วิชาชีพ (Profession) คือ ความชาํนาญเฉพาะทางในการให้บริการเกี�ยวกบัความมั�นคงในการดาํรงชีวิตแก่
ประชาชน – สังคม มีการเรียนรู้ความชาํนาญเฉพาะทางนั0นก่อนเขา้สู่วิชาชีพ และตอ้งเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง และมีองคก์ร
ทางกฎหมายที�มีความเป็นอิสระกาํหนดกติกาและควบคุมการปฏิบติัวชิาชีพใหอ้ยูใ่นกรอบจริยธรรมและคุณธรรม  

งานตํารวจ (Policing) จึงเป็นวิชาชีพ เนื�องจาก เป็นความชาํนาญเฉพาะทาง เป็นการให้บริการเกี�ยวกบั
ความมั�นคงในการดาํรงชีวติ ตอ้งเรียนรู้ก่อนปฏิบติัวชิาชีพ ตอ้งเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง มีองคก์รตามกฎหมายที�เป็นอิสระ 

 

 



 

 

๔ 
 

เหตุผลที�ทาํให้ตํารวจต้องมีจริยธรรมวชิาชีพ เนื�องจาก 
๑. มีอํานาจใช้ดุลพินิจตามกฎหมาย  อยา่งกวา้งขวาง  กระทบต่อความมั�นคง สิทธิ และเสรีภาพ  

ตอ้งการมาตรฐานเชิงจริยธรรมขั0นสูง 
๒.  สาธารณชนต้องการให้ตํารวจ มีกรอบการปฏิบติัหนา้ที�และใชดุ้ลพินิจ  มีการลงโทษ  

ถา้ประพฤติปฏิบติันอกกรอบ 

ทฤษฎจีรรยาบรรณ  สาํรวจจากวรรณกรรม พบวา่มีอยูท่ ั0งหมด ๑๗ ทฤษฎีดว้ยกนัไดแ้ก่ 
๑. ทฤษฎีอรรถประโยชน์หรือทฤษฎีผลลพัธ์  (Utilitarian  of  Teleological  Theories)  คือถา้คนหรือบริษทัดาํเนิน

กิจการที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่คนส่วนใหญ่แลว้ ยอ่มถือวา่มีจรรยาบรรณ Mill J.S., J. Bentham,  Nietzsche  F. (Bovee, ๑๙๙๓) 
๒. ทฤษฎีเน้นเจตนารมณ์  (Deontology  Theories)  (Bovee ๑๙๙๓)  หากคน/ บริษทัมีเจตนารมณ์ที�ดีต่อ

สังคมยอ่มถือไดว้า่มีจรรยาบรรณ Paley W., Kant l.,  Christianity (“Deon” ในคาํ Deontology  แปลวา่หนา้ที�หรือ duty) 
๓. ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories  of Justice)  (Bovee, ๑๙๙๓)  คือผูที้�กระทาํหรือตดัสินใจที�มีพื0นฐานอยู่

บนความเสมอภาค ยติุธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 
๔. ทฤษฎีเนน้สิทธิ  (Theories  of Rights)  (Bovee, ๑๙๙๓) การตดัสินใจ/ การกระทาํที�มีจรรยาบรรณนั0น

ตอ้งสามารถปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจหรือการกระทาํนั0นๆ  
๕. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social  Contract  Theories)  (Bovee, ๑๙๙๓)  การดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ

ลูกคา้เปรียบเสมือนทั0งสองฝ่ายมาทาํสัญญาต่อกนั  วา่แต่ละฝ่ายมีสิทธิและหนา้ที�  ตลอดจนพนัธกรณีอยา่งไร 
๖. ทฤษฎีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy  Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดาํเนินธุรกิจนั0นจะตอ้ง

พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากไม่ประสงค์ให้ผูอื้�นทาํร้ายเรา เราจะตอ้งไม่ทาํร้ายผูอื้�น ดงัตวัอย่างคาํสอนของ
ศาสนาต่างๆ ต่อไปนี0  (Heifetz  M.D., ๑๙๗๕: ix-x) 

- Judaism  Torah : “Do not unto  others  and  you  would  not  have  other  do  unto  you”  
Thlmud  (ยวิ) 

- Hinduism : “Do  naught  unto  others  which  would  cause  you  pain  if  done  to  you” – 
Mahabharata. 

- Buddhism :  “Hurt  not  others  in  way  that  you  your-self  would  find  hurlful”  -
Udnavarga. 

- Confucianism : “Do not unto others others that which you would not have them do unto you” 
–Analects (คาํสอน) 

- Zoroastrians : “That nature alone is good which refrains fron doing unto another whatever is 
not good for itself” –Datastan + Denki. (เปอร์เซีย). 

- Christianity : “As ye woule that man shoul do to you, do ye also to them likewise” – New 
Testament. 



 

 

๕ 
 

- Islam : “Offer to men what thou desirest should be offered to thee : Avoid doing to men what 
thou dost not wish to be done to thee” – Koran. 

๗. The Emotive Theory of A.J. Ayer (Luthans F., ๑๙๙๐ : ๑๐๓) มองวา่ จรรยาบรรณเป็นเพียงทศันะ 
ส่วนบุคคลที�มีอารมณ์เป็นตวักาํหนด 

๘. Aristotle’s Golden Means Theoies (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) จุดสมดุลที�เหมาะสมของคุณงามความดี         
ทางศีลธรรมของชาวกรีกตั0งอยูต่รงกลางระหวา่งจุดสุดโต่งทั0งสองจุดหรือความชั�ว กบัความงามความดีทางศีลธรรม 

๙. Emanuel Kant’s “Categorical  Imperative Theory” (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) “อะไรที�เป็นสิ�งที�ดีงาม
ต่อปัจเจกบุคคลยอ่มเป็นสิ�งดีงามของคนอื�นๆ ดว้ย” ซึ� งจะตอ้งดูที�เจตนา 

๑๐. John Stuart Mill Principle of Utility (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) ระบุวา่จงพยายามแสวงหาความสุข
สูงสุด ใหแ้ก่คนจาํนวนมากที�สุด 

๑๑. John Rawls’ Veil of ignorance (Christians et al :๙ : See also Rewls J., ๑๙๗๑ ; Coleman J.; Okun 
O.M., ๑๙๗๕) ความยุติธรรมจะเกิดขึ0 นได้ก็เฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาต่อรองของคนที�ปราศจาก              
ความแตกต่างทางสังคม 

๑๒. Judeo-Christian Persons as End Theory (โปรดดูทฤษฎีในขอ้ (๖) ดว้ย) ทฤษฎีนี0 เนน้วา่ “จงรักเพื�อน
ของท่านเหมือนกบัที�ท่านรักตนเอง” หรือ Ethics of love (โปรดดู Empathy Theory ในขอ้ ๖ ดว้ย) 

๑๓. Individual Relativism Theory (Mendenhall M. et al, ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) ความดีความงาม ความถูก
ความผดิมิไดมี้ลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัของมนัเอง แต่มีลกัษณะสัมพทัธ์คือขึ0นอยูก่บัปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ�ง 

๑๔. Cultural Relativism Theory (Mendenhall M.,๑๙๙๕ :๑๔๑-๑๔๒) ความผิดความถูกความชั�วความดี 
ตอ้งพิจารณาในบริบทของวฒันธรรมแต่ละวฒันธรรม 

๑๕. Universalism Theory (Mendenhall M., ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) เนน้มาตรฐานจรรยาบรรณที�เป็นสากล
และมีลกัษณะเป็นปรนยัที�มีพื0นฐานอยูบ่นขอ้ตกลง สนธิสัญญา และกฎบตัรที�ทาํไวเ้ป็นสากล 

๑๖. The Individualistic Ethic Theory (Lessem R., ๑๙๘๙) มีพื0นฐานอยูบ่นคตินิยมเสรีประชาธิปไตย คตินิยม – 
Protestant และคตินิยมรุ่นบุกเบิกเมื�อชาวอเมริกนั “หากแต่ละคนทาํความดีแลว้ ความดีก็จะตกไปถึงคนส่วนใหญ่อีกต่อหนึ�ง” 

๑๗. The Social Ethic Theory (ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีใน (๑๖)) วา่มนุษยจ์ะตอ้งพึ�งพาซึ� งกนัและกนั และตอ้ง
ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นนํ0าหนึ�งใจเดียวกนัมากขึ0น แทนที�จะแข่งขนัและมีความขดัแยง้กนัอยูต่ลอดเวลา 



 

 

๖ 
 

บทที� ๒ 

สาระสําคญัของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข

ปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สาระสําคัญของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  แก้ไขปรับปรุงตามกฎ 

ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
เนื�องจาก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑ ให้ใช้

บงัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไดมี้การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๒๕ ตอนที� ๑๐๐ ก เมื�อวนัที� ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑ และให้มีผลบงัคบัใช้เมื�อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั0งแต่วนัที� ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑  เรื�อยมานั0น ต่อมาจเรตาํรวจแห่งชาติได้
เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพื�อแกไ้ขปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ให้มีความเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์  จึงได้เกิดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ� งเป็นฉบบัแก้ไขปรับปรุงนี0 ขึ0 นมา ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที� ๑๕ ก เมื�อวนัที� ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดก้าํหนดให้มีผลใชบ้งัคบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คือแต่วนัที� ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป  จึงทาํให้ขา้ราชการตาํรวจและหน่วยงานในสังกดั
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจะตอ้งดาํเนินการตามกฎก.ตร.นี0  อนัประกอบดว้ย 

 
๑. ข้าราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 
ตาม กฎ ก.ตร. กาํหนดใหข้า้ราชการตาํรวจในสังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติทุกคนจะตอ้งปฏิบติัดงันี0  

 
๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เนื�องจากงานตํารวจเป็น 

จรรยาบรรณวชิาชีพ ( ตาม กฎ ก.ตร.  ข้อ ๒ (ใหม่) และข้อ ๑๒(เดิม) ) 

๑.๒ รายงานการละเมิดต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อย ๓ ลําดับชั<นและ

หา ก ผู้บั งคั บบั ญช าที�ต นรา ยงา นมิ ไ ด้ ดํ า เ นินก ารใ ด  ใ ห้สา ม า รถ รา ยงา นถึงจ เรตํ า รว จ แห่งช า ติ  ห รือ 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  (ตาม กฎ ก.ตร.ข้อ ๑๐ วรรคหนึ�ง และวรรคสอง เดิม) 

๑.๓ เสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ  (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคสอง เดิม) 

  

                



 

 

๗ 
 

๒. กองบัญชาการศึกษา  
ในฐานะศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ ตาม กฎ ก.ตร.ขอ้ ๕(เดิม) จึงมี

อาํนาจหนา้ที� ดงันี0  
  ๒.๑ กาํหนดตวัชี0วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร. 
  ๒.๒ รณรงคส่์งเสริมประชาสัมพนัธ์ 
  ๒.๓ กาํหนดหลกัสูตร พฒันาและฝึกอบรม 

๒.๔ สร้างเครือข่ายทั0งภายในและภายนอกสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
๓. สถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

มีอาํนาจหนา้ที� ตาม กฎ ก.ตร.  ขอ้ ๗ (เดิม) ดงันี0   
  ๓.๑ กาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจอยูใ่นหลกัสูตร 
  ๓.๒ สนบัสนุนการดาํเนินงานของกองบญัชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๕ วรรคแรก (เดิม) 

๔. จเรตํารวจแห่งชาติ 
มีอาํนาจหนา้ที� ดงันี0  

  ๔.๑ ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ้ ๘ วรรคแรก เดิม) 
  ๔.๒ สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในภาพรวมระดับ
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๘ วรรคแรก เดิม) 
  ๔.๓ หากจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที�จเรตาํรวจแห่งชาติมอบหมายพบวา่หน่วยงานตาํรวจ
หรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ                    
โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื�อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ 
หรือวิชาชีพตาํรวจ ให้จเรตาํรวจแห่งชาติรายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติและแจ้งผูบ้ ังคับบญัชาในระดับ
กองบญัชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการสอบขอ้เท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายให้รองจเรตาํรวจ
แห่งชาติ จเรตาํรวจ หรือรองจเรตาํรวจ ไปกาํกบัติดตามการสอบขอ้เท็จจริง หรือตั0งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงที�เป็น
อิสระจากกองบญัชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการ นั0นก็ได ้(ตามกฎ ก.ตร.  ขอ้ ๘ วรรคสอง ใหม่) 
  ๔.๔ จดัตั0งศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของตาํรวจ  ในระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ รวมทั0งประสานกบักองบญัชาการต่างๆ จดัตั0งศูนยใ์ห้คาํปรึกษา
แนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ และส่งเสริมจริยธรรมและพฒันา
คุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๘ วรรคสาม ใหม่) 
  ๔.๕ เสนอแนะให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๐ วรรคสาม เดิม) 
  ๔.๖ เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๑ วรรคหนึ�ง เดิม) 



 

 

๘ 
 

๕.  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ และหน่วยงานเทียบเท่า

กองบัญชาการ 
มีอาํนาจหน้าที�ในการประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจ ในระดบัสํานกังานตาํรวจ

แห่งชาติและระดบักองบญัชาการ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๖ เดิม) 
๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี0  

๖.๑  การบริหารงานบุคคลต้องยึดหลักการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ                   
ของตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๔ เดิม) 

๖.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ                
ของตาํรวจอยา่งเคร่งครัด (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๙ เดิม) 

๖.๓ สอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๙ เดิม) 

๖.๔ ในการสอดส่องดูแลให้กองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที�มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจภาคประชาชน จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตาํรวจภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลดว้ย (ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๙ วรรคสอง  เพิ�มใหม่) 

๖.๕ ในกรณีที�มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตาํรวจในส่วน
ที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจรวมทั0งวินยัของตาํรวจ หากเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือชื�อเสียงของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี0 แนะแนวทางปฏิบติัดว้ยหลกัการและเหตุผลที�ถูกตอ้งตาม
ทํานองคลองธรรม เพื�อให้โอกาสผู ้ใต้บังคับบัญชาได้สํานึกและแก้ไขปรับปรุงตน เมื�อได้อบรมชี0 แนะแล้ว 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้ั0นยงัหลีกเลี�ยง หรือขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ใหว้า่กล่าวตกัเตือน (ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๙ วรรคสาม  เพิ�มใหม่) 

๖.๖ การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในขอ้
ประพฤติปฏิบติัที�เป็นขอ้หา้มในการรักษาวินยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางวินยัไปภายในอาํนาจหนา้ที� 
(ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๙ วรรคสี� เพิ�มใหม่) 

๖.๗ ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนั0น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน อายุ ประวติัและ
ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอนัควรนาํมาประกอบการ
พิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขา้งตน้เป็นรายๆ ไป (ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๙ วรรคหา้ เพิ�มใหม่) 
  

๗. หน่วยงานตํารวจทุกระดับ 
มีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไ้ขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
โดยส่งขอ้เสนอหรือความเห็นดงักล่าวไปยงัจเรตาํรวจแห่งชาติ  (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๑ วรรคสอง เดิม) 



 

 

๙ 
 

๘. ก.ตร.  
อาจใหมี้การกาํหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการตาํรวจที�ปฏิบติัหนา้ที�ในสายงาน

ใดไดต้ามที�เห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๒ วรรคสอง เดิม) 
 
สาระสําคัญของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  

ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๒ ใหม่  กาํหนดวา่ “ใหใ้ชป้ระมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจทา้ยกฎก.ตร.
นี0 เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการตาํรวจ” และขอ้ ๓ (เดิม) กาํหนดวา่ “ให้ถือวา่ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจทา้ยกฎ ก.ตร.นี0  เป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการตาํรวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และเป็นจรรยาบรรณของตาํรวจตามมาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗” ซึ� งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ประกอบดว้ย 
   
ก. คํานิยาม 

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ กาํหนดคาํนิยามไวใ้น ขอ้ ๒ ดงันี0  
“การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความวา่ การไม่ใชค้วามรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตวัต่อบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล อนัเนื�องมาจากชาติกาํเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื�อ เชื0อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทาง
การเมืองหรือความเห็นอื�น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

 “ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน บริการ ตําแหน่งหน้าที�การงาน สิทธิประโยชน์ หรือ
ประโยชน์อื�นใด หรือคาํมั�นสัญญาที�จะใหห้รือจะไดรั้บสิ�งดงักล่าวในอนาคตดว้ย 

“การทารุณหรือทารุณกรรม”   หมายความวา่ การปฏิบติัหรือกระทาํใด ๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคล 
ในลกัษณะที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดอยา่งแสนสาหสั หรือดูถูกศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์
ข. ภาพรวมของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  

ตามกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ๕                
ไดก้าํหนด ใหย้กเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทา้ยกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และให้ใชป้ระมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๓ (แนบทา้ยกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) แทน 
ทั0งนี0 นบัแต่วนัที� ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป  ซึ� งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดว้างกรอบแห่งการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการตาํรวจ ซึ� งประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที� ๑  มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตาํรวจ   เป็นเครื�องเหนี�ยวรั0 งให้ขา้ราชการตาํรวจอยูใ่น
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางชี0นาํให้ขา้ราชการตาํรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 

 



 

 

๑๐ 
 

ส่วนที� ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ   ประกอบดว้ย 
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตาํรวจ คือ คุณความดีที�เป็นขอ้ประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ที�ของขา้ราชการ

ตาํรวจเพื�อใหป้ระชาชนศรัทธา เชื�อมั�นและยอมรับ 
(๒) จรรยาบรรณของตาํรวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที�ของวิชาชีพตาํรวจที�

ขา้ราชการตาํรวจตอ้งยดึถือปฏิบติั เพื�อธาํรงไวซึ้� งศกัดิ� ศรีและเกียรติภูมิของขา้ราชการตาํรวจและวชิาชีพตาํรวจ 
   
ค. ส่วนที� ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 

กาํหนดกรอบการประพฤติปฏิบติัไวใ้น ๓ ดา้น คือ 
๑. มาตรฐานคุณธรรม    ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ขอ้ ๔ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจ

พึงยดึถือคุณธรรมสี�ประการตามพระบรมราโชวาท เป็นเครื�องเหนี�ยวรั0 งในการประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ที�” ดงันี0  
(๑)  การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเองที�จะประพฤติปฏิบติัแต่สิ�งที�เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
(๒)  การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจ ความดีเท่านั0น 
(๓)  การอดทน อดกลั0น และอดออม ที�จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่วา่ดว้ยเหตุประการใด 
(๔)  การรู้จกัละวางความชั�ว ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพื�อประโยชน์ 
 ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
 

๒. อุดมคติของตํารวจ  ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ขอ้ ๕ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการ
ตาํรวจพึงยึดถืออุดมคติของตาํรวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางชี0 นาํการประพฤติตนและปฏิบติัหน้าที�เพื�อบรรลุถึง
ปณิธานของการเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์” ดงันี0  

๒.๑ เคารพเอื0อเฟื0 อต่อหนา้ที� 
๒.๒กรุณาปราณีต่อประชาชน 
๒.๓ อดทนต่อความเจบ็ใจ 
๒.๔ไม่หว ั�นไหวต่อความยากลาํบาก 
๒.๕ไม่มกัมากในลาภผล 
๒.๖ มุ่งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
๒.๗ ดาํรงตนในยติุธรรม 
๒.๘กระทาํการดว้ยปัญญา 
๒.๙ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 
 

๓. การหมั�นศึกษาหาความรู้ (Continuous Study) 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๖ กาํหนดวา่  “ขา้ราชการตาํรวจพึงหมั�นศึกษา

หาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื�อพฒันาตนเองให้ทนัโลกทนัเหตุการณ์ และมีความชํานาญการในงานที�อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั0 งต้องศึกษาหาความรู้เกี�ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการใน
กระบวนการยุติธรรม อื�นที�เกี�ยวข้องกับหน้าที�และความรับผิดชอบของตน เพื�อสามารถประสานงานได้อย่าง
กลมกลืนแนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ เช่น ในการประสานงานกับ
กระบวนการยติุธรรม ไดแ้ก่ ฝ่ายอยัการ ศาล ราชทณัฑ ์และกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 

 
ง. ส่วนที� ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ 
 กาํหนดกรอบการประพฤติปฏิบติั ไวใ้น ๙ ดา้น คือ  

๑. การเคารพ ยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(RESPECT) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๗ กาํหนดวา่    “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งเคารพ ศรัทธา 

และยดึมั�นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  
๑.๑ จงรักภกัดีและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมใหผู้ใ้ดล่วงละเมิด 
๑.๒ สนบัสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นผูบ้ริหาร

หรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง หรือผูส้มคัรรับ
เลือกตั0งทั0งในระดบัชาติและทอ้งถิ�น 

๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน (HUMAN RIGHT) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๘ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งเคารพสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื�นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบติั” 
๓. การปฏิบัติหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๙ กาํหนดว่า  “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งปฏิบติั

หนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน 
ชุมชน และประเทศชาติเป็นสาํคญั” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  

๓.๑ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม 
๓.๒ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความวริิยะ อุตสาหะ ขยนัหมั�นเพียร เสียสละ ใชป้ฏิภาณ ไหวพริบ กลา้หาญ และอดทน 
๓.๓ ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ความเตม็ใจ ไม่ละทิ0งหนา้ที� ไม่หลีกเลี�ยง หรือปัดความรับผดิชอบ 
๓.๔ ดูแลรักษา และใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการอย่างประหยดั คุม้ค่า โดยระมดัระวงัมิให้เสียหาย

หรือสิ0นเปลืองเยี�ยงวญิ�ูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง 



 

 

๑๒ 
 

๓.๕ รักษาความลบัของทางราชการ และความลบัที�ไดม้าจากการปฏิบติัหน้าที� หรือจากประชาชนผูม้าติดต่อ
ราชการ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื�อประโยชน์ในกระบวนการยติุธรรม หรือการตรวจสอบตามที�กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั กาํหนด 

๔. จิตสํานึกความเป็นผู้พทิกัษ์สันติราษฎร์ (Trust) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๐ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งมีจิตสํานึก

ของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์เพื�อใหป้ระชาชนศรัทธาและเชื�อมั�น” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  
๔.๑ มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพนัธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูรั้บบริการ 

รวมทั0งใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 
๔.๒ ปฏิบติัตนให้เป็นที�เชื�อถือไวว้างใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่

สุภาพหรือไม่ใหเ้กียรติ รวมทั0งไม่ใชถ้อ้ยคาํ กริยาหรือท่าทาง ที�มีลกัษณะหยาบคาย ดูหมิ�น หรือเหยยีดหยามประชาชน 
๔.๓ เอื0อเฟื0 อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื�ออยู่ในฐานะที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

หรือประสบเคราะห์จากอุบติัเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภยัอื�นๆ ไม่ว่าบุคคลนั0นจะเป็นผูต้อ้งสงสัยหรือผูก้ระทาํ
ผดิกฎหมายหรือไม่ 

๔.๔ ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบ ว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนที�ร้องขอ ต้องดาํเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ�นช้า และไม่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน” 

๕. ซื�อสัตย์สุจริต  ยดึมั�นในศีลธรรม (Integrity) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๑ กาํหนดว่า  “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งมีความ

ซื�อสัตยสุ์จริต และยดึมั�นในศีลธรรม โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  
๕.๑ ไม่ใช้ต ําแหน่ง อาํนาจหน้าที�  หรือไม่ยอมให้ผู ้อื�นใช้ตาํแหน่ง อํานาจ หรือหน้าที�ของตน 

แสวงหาประโยชน์สาํหรับตนเอง หรือผูอื้�น 
๕.๒ ไม่ใชต้าํแหน่ง อาํนาจ หรือหนา้ที� หรือไม่ยอมใหผู้อื้�นใชต้าํแหน่ง อาํนาจ หรือหนา้ที�ของตน ไป

ในทางจูงใจ หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ การใชดุ้ลพินิจ หรือการกระทาํของขา้ราชการตาํรวจ หรือเจา้หนา้ที�ของ
รัฐอื�น อนัเป็นผลใหก้ารตดัสินใจ การใชดุ้ลพินิจ หรือการกระทาํของผูน้ั0นสูญเสียความเที�ยงธรรม และยติุธรรม 

๕.๓ ไม่รับของขวญันอกเหนือจากโอกาส และกาลตามประเพณีนิยม และของขวญันั0นตอ้งมีมูลค่า
ตามที�คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกาํหนด 

๕.๔ ไม่ใชเ้วลาราชการ หรือทรัพยข์องราชการเพื�อธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตน 
๕.๕ ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ� งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือเป็นการขดักันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม 
๕.๖ ดาํรงชีวิตส่วนตวัไม่ให้เกิดมลทินมวัหมองต่อตาํแหน่งหน้าที� ไม่ทาํผิดกฎหมายแมเ้ห็นว่าเป็น

เรื�องเล็กนอ้ย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั0งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใชจ่้ายประหยดัตามฐานะแห่งตน 
๖. กล้ายนืหยดักระทาํในสิ�งที�ถูกต้อง (Ethical Rightfulness) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๒ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

กลา้ยนืหยดักระทาํในสิ�งที�ถูกตอ้งดีงามเพื�อเกียรติศกัดิ� และศกัดิ� ศรีของความเป็นตาํรวจ”ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  



 

 

๑๓ 
 

๖.๑ ปฏิบัติหน้าที�อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

๖.๒ ไม่สั�งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัการในสิ�งที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อคุณธรรมและศีลธรรม   
๖.๓ ไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งที�ตนรู้ หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี0 ให้ทกัทว้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้งัคบับญัชาผูส้ั�ง 
๖.๔ ไม่เลี�ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาํให้ใช้ช่องโหวข่องกฎหมายเพื�อประโยชน์สําหรับตนเองหรือ

ผูอื้�น หรือทาํใหสู้ญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรม 
๗. หลกัปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา (Good Practice – Leadership) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๓ กาํหนดว่า “ในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

ขา้ราชการตาํรวจตอ้งประพฤติปฏิบติั” ดงันี0  
๗.๑ ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งที�ดี รวมทั0งเป็นที�ปรึกษาและที�พึ�งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
๗.๒ หมั�นอบรมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายึดถือปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าว

ตกัเตือนดว้ยจิตเมตตา และใหค้วามรู้เกี�ยวกบังานในหนา้ที� 
๗.๓ ปกครองบงัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลที�ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ยอมรับฟังความ

คิดเห็น และไม่ผลกัความรับผดิชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
๗.๔ ใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที�อยูใ่นความรับผิดชอบของตนอยา่งเคร่งครัด และปราศจาก

ความลาํเอียง 
๘.หลกัปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา เพื�อนร่วมงาน (Good Practice – Follower) 
 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๔ กาํหนดว่า “ในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ

เพื�อนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจตอ้งประพฤติปฏิบติั” ดงันี0  
๘.๑ เคารพเชื�อฟัง และปฏิบติัตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชาที�ชอบดว้ยกฎหมาย 
๘.๒ รักษาวนิยัและความสามคัคีในหมู่คณะ 
๘.๓ ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีนํ0 าใจ รักใคร่ สมานฉันท์ และมีมนุษย

สัมพนัธ์ รวมทั0งรับฟังความคิดเห็นของเพื�อนร่วมงาน 
๘.๔ อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี�ยงหรือเกี�ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบติัหน้าที�โดยยึดความสําเร็จของงาน

และชื�อเสียงของหน่วยเป็นที�ตั0ง 
๙. ค่านิยมหลกั ๙ ประการ (ตามที�ผู้ตรวจการแผ่นดินกาํหนด) 
 ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๕ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งปฏิบติั

ตามค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับเจา้หนา้ที�ของรัฐตามที�ผูต้รวจการแผน่ดินกาํหนด” ดงันี0  
๙.๑ การยดึมั�นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๙.๒ การมีจิตสาํนึกที�ดี ซื�อสัตย ์สุจริต และรับผดิชอบ 
๙.๓ ยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๙.๔ ยนืหยดัทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 



 

 

๑๔ 
 

๙.๕ ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
๙.๖ ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
๙.๗ มุ่งผลสัมฤทธิ� ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบไดฅ้ 
๙.๘ ยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
๙.๙ ยดึมั�นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์าร 

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ทา้ยกฎ ก.ตร.นี0  กาํหนดกรอบการประพฤติปฏิบติั

ไวใ้น ๖ ดา้นดว้ยกนั คือ 
๑. สํานึกในการอํานวยความยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(Service – Minded) 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๖ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจจะตอ้งสํานึกใน

การใหบ้ริการประชาชนดา้นอาํนวยความยุติธรรม และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
และสิทธิมนุษยชน เพื�อใหป้ระชาชนมีความเลื�อมใส เชื�อมั�น และศรัทธา ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั” ดงันี0  

๑.๑ อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาตขอขอ้มูลข่าวสารหรือติดต่อ
ราชการอื�นดว้ยความเตม็ใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบติัและรวดเร็ว    เพื�อไม่ใหป้ระชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 

๑.๒ สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชน เพื�อให้เกิดความน่าเคารพยาํเกรง ไม่ใช้ถอ้ยคาํกริยา 
หรือท่าทางที�มีลกัษณะหยาบคาย ดูหมิ�น หรือเหยยีดหยามประชาชน 

๑.๓ ในขณะปฏิบติัหนา้ที� ตอ้งดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสภาพที�พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ย
ความน่าเชื�อถือและน่าไวว้างใจ 

๑.๔ พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จบัหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยงับุคคลโดยปราศจาก
เหตุอนัสมควร 

๑.๕ พกพาเอกสารหรือตราประจาํตวั และแสดงเอกสารหรือตราประจาํตวัเมื�อมีบุคคลร้องขอ 
๒. การระงับเหตุ จับกุมผู้กระทาํผดิ (Order & Arrest)    

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ จรรยาบรรณของตาํรวจ ขอ้ ๑๗ กาํหนดวา่ “เมื�อเขา้
จบักุมหรือระงบัการกระทาํผิด ขา้ราชการตาํรวจตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด” 
ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  

๒.๑ แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแ้ก่การปฏิบติัหนา้ที�อยา่งกลา้หาญและมีสติปัญญา 
๒.๒ ยืนหยดัเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที�สุด ไม่ประนีประนอม ผ่อนปรนหรือละเลยการ

ดาํเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระทาํความผดิ ทั0งนี0 ใหร้ะลึกเสมอวา่การใชก้ฎหมายจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัมนุษยธรรมดว้ย 
๒.๓ ไม่ใชม้าตรการรุนแรง เวน้แต่การใชม้าตรการปกติแลว้ ไม่เพียงพอที�จะหยุดย ั0งผูก้ระทาํความผิด

หรือผูต้อ้งสงสัยได ้
 



 

 

๑๕ 
 

๓. การใช้กาํลงัอาวุธและกาํลงั (Force & Firearm) 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๘ กาํหนดวา่ “ขา้ราชการตาํรวจตอ้งตระหนกั

วา่ การใช้อาวุธ กาํลงั หรือความรุนแรงเป็นมาตรการที�รุนแรงที�สุด ขา้ราชการตาํรวจอาจใช้อาวุธ กาํลงั หรือความ
รุนแรงได ้ต่อเมื�อมีความจาํเป็นภายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื�อผูก้ระทาํความผิดหรือผูต้อ้ง
สงสัยใชอ้าวธุต่อสู้ขดัขวางการจบักุม หรือเพื�อช่วยบุคคลอื�นที�อยูใ่นอนัตรายต่อชีวติ 

เมื�อมีการใชอ้าวุธ กาํลงั หรือความรุนแรง ไม่วา่จะมีผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ขา้ราชการตาํรวจ
ตอ้งรายงานเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบียบแบบแผนทนัที” 

๔. การสืบสวนสอบสวน  (Evidence & Investigation) 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ขอ้ ๑๙ กาํหนดว่า “ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคาํ หรือการซักถามผูก้ระทาํความผิด ผูต้อ้งหา ผูที้�อยู่ในความควบคุมตาม
กฎหมาย ผูเ้สียหาย ผูรู้้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื�น ขา้ราชการตาํรวจตอ้งแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการตาํรวจ รวมทั0งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื�อให้ไดข้อ้เท็จจริงและธํารงไวซึ้� ง
ความยติุธรรม” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  

๔.๑ ไม่ทาํการทารุณ หรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลนั0น 
๔.๒ ไม่ใช ้จา้ง วาน หรือยยุงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล 

หรือต่อบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลนั0น 
๔.๓ ไม่กระทาํการข่มขู่หรือรังควาน  หรือไม่ใช้อาํนาจที�มิชอบ หรือแนะนาํเสี0 ยมสอนบุคคลให้

ถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็หรือปรักปรําผูอื้�น 
๔.๔ ไม่กกัขงัหรือหน่วงเหนี�ยวบุคคลที�ยงัไม่ไดถู้กจบักุมตามกฎหมาย เพื�อการสอบปากคาํ 
๔.๕ ไม่ใชอ้าํนาจที�มิชอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งพยานหลกัฐาน 

๕. การดูแลผู้ต้องหาในความควบคุม (In-custody) 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๒๐ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้อง

ควบคุมดูแลบุคคลที�อยูใ่นการควบคุมของตนอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม” ซึ� งตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงันี0  
๕.๑  ไม่ผอ่นปรนใหบุ้คคลนั0นมีสิทธิหรือไดป้ระโยชน์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
๕.๒ ไม่รบกวนการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลกบัทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย 
๕.๓จดัให้บุคคลไดรั้บการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยต์ามสมควรแก่กรณี  เมื�อบุคคล

นั0นมีอาการเจบ็ป่วยหรือร้องขอ 
๕.๔    ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกบัผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูใ้หญ่ หรือไม่คุมขงัผูห้ญิงร่วมกบั

ผูช้าย เวน้แต่เป็นกรณีที�มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต 
 

 

 



 

 

๑๖ 
 

๖. การรักษาความลบัที�ได้จากการปฏิบัติราชการ (Confidentiality) 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจฯ ข้อ ๒๑ กาํหนดว่า “ข้อมูลข่าวสารที�ขา้ราชการ

ตาํรวจได้มาจากการปฏิบติัหน้าที�ตามขอ้ ๑๙ หรือจากการปฏิบติัหน้าที�อื�น ขา้ราชการตาํรวจจะตอ้งรักษาขอ้มูล
ข่าวสารนั0นเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์หรือชื�อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็น
คุณหรือเป็นโทษทั0งต่อผูเ้สียหายหรือผูก้ระทาํความผดิ 

ขา้ราชการตาํรวจจะเปิดเผยขอ้มูลนั0นไดต่้อเมื�อมีความจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที�หรือเพื�อประโยชน์
ในราชการตาํรวจที�ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือเพื�อการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรมเท่านั0น” 



 

 

๑๗ 
 

บทที� ๓ 

กลไกและระบบการใช้บังคบั 
 
องค์กรคุ้มครองประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

๑. ก.ตร. 
 มีอาํนาจหนา้ที�  ดงันี� 

๑.๑ ตาม พ.ร.บ. ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑  
 ๑.๑.๑ กาํหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการตาํรวจและจดัระบบ

ราชการตาํรวจ รวมตลอดทั�งการอบรมและพฒันาขา้ราชการตาํรวจ ในการนี�หาก ก.ต.ช. ไดก้าํหนดระเบียบแบบแผน
และนโยบายไวเ้ป็นการทั�วไป การกาํหนดในเรื�องดังกล่าวของ ก.ตร. ตอ้งสอดคล้องกบัระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของ ก.ต.ช. และให ้ก.ตร. แจง้การดาํเนินการนั�นให ้ก.ต.ช. ทราบดว้ย 

 ๑.๑.๒ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอ้บงัคบั ข้อกาํหนด ประกาศ หรือมติเกี�ยวกบัการบริหารงาน
บุคคล เพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี� 

 ๑.๑.๒ กาํกบัดูแล ตรวจสอบ และแนะนาํ เพื�อให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติันี�   

 ๑.๑.๓ แต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบติัหนา้ที�การงานตามที� ก.ตร. มอบหมาย 
๑.๒ ตาม พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗  
 ออก กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยจรรยาบรรณของตาํรวจฯ และตอ้งรักษาวนิยัตามที�บงัคบัไวใ้นหมวดนี�   
๑.๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  
 ออก กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
๑.๔ ตาม กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
 ๑.๔.๑ อาจใหมี้การกาํหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ที�ปฏิบติัหนา้ที�ตามสาย

งานใดไดต้ามที�เห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๒ วรรคสอง)   
๒. จเรตํารวจแห่งชาติ 
 มีอาํนาจหนา้ที� ดงันี0  
 ๒.๑ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ จดัทาํ

คู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ้ ๘ วรรคแรก) 
 ๒.๒ สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในภาพรวมระดบัสํานกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๘ วรรคแรก) 
 ๒.๓ หากจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที�จเรตาํรวจแห่งชาติมอบหมายพบว่าหน่วยงานตาํรวจหรือ

ขา้ราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ โดยพฤติการณ์
ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื�อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตาํรวจ ให้



 

 

๑๘ 
 

จเรตาํรวจแห่งชาติรายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติและแจ้งผูบ้งัคบับญัชาในระดับกองบญัชาการหรือหน่วยงาน
เทียบเท่ากองบญัชาการสอบขอ้เท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายให้รองจเรตาํรวจแห่งชาติ จเรตาํรวจ หรือรอง
จเรตาํรวจ ไปกาํกบัติดตามการสอบขอ้เท็จจริง หรือตั0งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงที�เป็นอิสระจากกองบญัชาการหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการ นั0นก็ได ้(ตามกฎ ก.ตร.  ขอ้ ๘ วรรคสอง ใหม่) 

 ๒.๔ จดัตั0งศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ  ในระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ รวมทั0งประสานกบักองบญัชาการต่างๆ จดัตั0งศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํ
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ และส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม
ของขา้ราชการตาํรวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ้ ๘ วรรคสาม ใหม่) 

 ๒.๕ เสนอแนะให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๐ วรรคสาม) 

 ๒.๖ เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๑ วรรคหนึ�ง) 

๓. กองบัญชาการศึกษา  
 มีอาํนาจหนา้ที�ในฐานะศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ ตาม 

กฎ ก.ตร. ขอ้ ๕ ดงันี0  
 ๓.๑ กาํหนดตวัชี0วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร. 
 ๓.๒ รณรงคส่์งเสริมประชาสัมพนัธ์ 
 ๓.๓ กาํหนดหลกัสูตร พฒันาและฝึกอบรม 
 ๓.๔ สร้างเครือข่ายทั0งภายในและภายนอกสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
๔. สถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 มีอาํนาจหนา้ที� ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๗ ดงันี0   
 ๔.๑ กาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจอยูใ่นหลกัสูตร 
 ๔.๒ สนบัสนุนการดาํเนินงานของกองบญัชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร.นี0  ขอ้ ๕ วรรคแรก 
๕. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ และหน่วยงาน

เทยีบเท่ากองบัญชาการและหน่วยงานตํารวจทุกระดับ 
 มีอาํนาจหนา้ที� 
 ๕.๑ ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจ ในระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติและระดบั

กองบญัชาการ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๖    
 ๕.๒ มีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไ้ขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ      
โดยส่งขอ้เสนอหรือความเห็นดงักล่าวไปยงัจเรตาํรวจแห่งชาติ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๑๑ วรรคสอง 

 ๕.๓ การบริหารงานบุคคลตอ้งยึดหลกัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  
ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๔ 



 

 

๑๙ 
 

 ๕.๔ สนบัสนุนส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
อยา่งเคร่งครัด ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๙ 

 ๕.๕ สอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ้ ๙ 

 ๕.๖ ในการสอดส่องดูแลให้กองบญัชาการ กองบงัคบัการ สถานีตาํรวจ ที�มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตาํรวจภาคประชาชน จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลดว้ย 

 ๕.๗ ในกรณีที�มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตาํรวจในส่วน
ที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจรวมทั0งวินยัของตาํรวจ หากเป็นการละเมิด ฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือชื�อเสียงของสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางปกครองโดยอบรมชี0แนะแนวทางปฏิบติัดว้ยหลกัการและเหตุผลที�
ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม เพื�อให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดส้ํานึกและแกไ้ขปรับปรุงตน เมื�อไดอ้บรมชี0 แนะ
แลว้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้ั0นยงัหลีกเลี�ยง หรือขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ใหว้า่กล่าวตกัเตือน 

 ๕.๘ การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในขอ้
ประพฤติปฏิบติัที�เป็นขอ้หา้มในการรักษาวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัไปภายในอาํนาจหนา้ที� 

 ๕.๙ ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนั0น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน อายุ ประวติัและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอนัควรนาํมาประกอบการพิจารณา 
โดยพิจารณาจากแนวทางขา้งตน้เป็นรายๆ ไป  

 

ระบบการใช้บังคับการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
ระเบียบหรือแนวทางการรายงานกรณีพบว่าหน่วยงานตาํรวจและหรือขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  เป็นการดาํเนินการตามที� กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ วรรคสาม กาํหนดให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ
โดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานให้แลว้เสร็จภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที�
กฎ ก.ตร.นี�  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

๒๐ 
 

 ข้อ ๘ ให้จเรตาํรวจแห่งชาติมีอาํนาจและหน้าที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ จัดทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส่อง
ดูแล  การรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในภาพรวมระดับสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
  หากจเรตาํรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที�จเรตาํรวจแห่งชาติมอบหมายพบว่าหน่วยงาน
ตาํรวจและหรือข้าราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทาง เสื�อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตาํรวจ ให้จเรตาํรวจแห่งชาติรายงาน ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ และแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื�อดาํเนินการ
ตามอาํนาจหน้าที�   หากเห็นสมควรจเรตาํรวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเร ตาํรวจแห่งชาติ จเรตาํรวจ 
หรือรองจเรตาํรวจ ไปกาํกับและติดตามการสอบข้อเท็จจริงหรือตั4งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงที� เป็น
อิสระจากกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั4นกไ็ด้ 
  ให้จเรตาํรวจแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ�งใน
ระดับสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ รวมทั4งประสานกับกองบัญชาการต่าง ๆ จัดตั4งศูนย์ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
เกี�ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ�งและส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตาํรวจตามข้อ ๕  
หรือแต่งตั4งที�ปรึกษา ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรือ
หน่วยงาน ตํารวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
 ให้สามารถรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลาํดับชั4น และหาก
ผู้บังคับบัญชาที�ตนรายงาน มิได้ดาํเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการ
ตาํรวจแห่งชาติได้ 
  การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็นการกระทาํข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกับ 
  การรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี�สิบห้าวนันับแต่วนัที�กฎ ก.ตร.นี4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตามขอ้ ๑๐ ของกฎ ก.ตร.ดงักล่าว ไดก้าํหนดให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของ      จเร
ตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานกรณีพบวา่มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจให้แล้วเสร็จภายในสี� สิบห้าวนันับแต่วนัที�กฎ ก.ตร.นี�  ประกาศใช้บงัคบั (ประกาศใช้
บงัคบั ณ วนัที� ๒๕ ก.ค.๕๑)   สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ จึงมีหนงัสือ ด่วนที�สุด ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑     ลง ๑๒ พ.ย.
๕๑  กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการรายงานไว ้ ดงันี� 
 



 

 

๒๑ 
 

 ข้อ ๑  กรณีจเรตาํรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตาํรวจและหรือข้าราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน  
  หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้จเรตาํรวจแห่งชาติดาํเนินการดังนี4 
  ๑. ๑  ในกรณีที�พบข้าราชการตาํรวจตั4งแต่ระดับ ผู้บังคับการ ขึ4นไปให้รายงานผู้บัญชาการ
ตาํรวจ แห่งชาติ เพื�อทราบ 
  ๑.๒  แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการหรือ 
  ผู้บังคับการในสังกัดสาํนักงานผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติสอบข้อเทจ็จริงเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� 
  ๑.๓  ในกรณีที�จเรตาํรวจแห่งชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให้ รองจเรตาํรวจแห่งชาติ 
 จเรตาํรวจ  รองจเรตาํรวจ  ไปกาํกับและติดตามการพิจารณาข้อเท็จจริง หรือตั4งคณะกรรมการสอบ
ข้อเทจ็จริง ที�เป็นอิสระจากกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการใน
สังกัด สาํนักงาน ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติกไ็ด้ 
           

 

 ข้อ ๒  กรณีข้าราชการตาํรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจ
ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ตามข้อ ๑๐ วรรคแรก
ให้สามารถ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลาํดับชั4น 
 ข้อ ๓  เมื�อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ แล้ว  ให้ดาํเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือ 
 ตั4งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงภายใน ๑๕ วนั นับแต่ได้รับการรายงานเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�
ต่อไป 
 ข้อ ๔  หากผู้บังคับบัญชาที�ได้รับรายงานมิได้ดําเนินการใด ภายในระยะเวลาที�กาํหนดให้
สามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทาํข้าม
ผู้บังคับบัญชา เหนือตน          
 ทั4งนี4 การรายงานกรณีมีการพบข้าราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตาํรวจ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้รายงานพร้อมทั4งแสดงพยานหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ซึ�งยืนยนัว่า มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
ให้ผู้รับรายงานทราบด้วย 
 ข้อ ๕  เมื�อดาํเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือตั4งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมูล ฟังได้ว่า
ข้าราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจใดกระทาํละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ของตาํรวจให้ดาํเนินการทางวินัยไปตามอาํนาจหน้าที� 

 

 



 

 

๒๒ 
 

การรายงานกรณีพบว่าหน่วยงานตํารวจหรือข้าราชการตํารวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (หนังสือ ตร. ด่วนที�สุด ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑) แบ่ง

ออกเป็น ๒  กรณ ีได้แก่ 
 ๑. กรณีจเรตาํรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตาํรวจและหรือขา้ราชการตาํรวจผูใ้ด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
 ๒. กรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของตน  ขา้ราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใด  

ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
 
 ๑. กรณีจเรตํารวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรือข้าราชการตํารวจผู้ใดละเมิด   ฝ่าฝืน         

หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
 
 กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ้ ๘ วรรคสอง   กาํหนด

หลกัเกณฑก์ารรายงานกรณีดงักล่าวไว ้ ดงันี�    

                      “ หากจเรตาํรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที�จเรตาํรวจแห่งชาติมอบหมายพบว่าหน่วยงานตาํรวจและ
หรือข้าราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ โดย
พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื�อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ หรือ
วิชาชีพตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติ รายงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และแจ้งผู้ บังคับบัญชาในระดับ
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการตามอํานาจหน้าที�   หาก
เห็นสมควรจเรตาํรวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเรตาํรวจแห่งชาติ จเรตาํรวจ หรือรองจเรตาํรวจ ไปกาํกับและ
ติดตามการสอบข้อเท็จจริงหรือตั4งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที� เป็นอิสระจากกองบัญชาการหรือหน่วยงาน
เทียบเท่ากองบัญชาการนั4นกไ็ด้”  

 

สําหรับการรายงานกรณีจเรตาํรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตาํรวจและหรือขา้ราชการตาํรวจผูใ้ด ละเมิด    
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติไดว้างระเบียบ
หรือแนวทางเกี�ยวกับการรายงานไวต้ามข้อ ๑ และข้อ ๕ ของหนังสือ ตร. ด่วนที�สุด ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง                  
๑๒ พ.ย.๕๑  เรื� อง  แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                  
พ.ศ.๒๕๕๑  ดงันี� 
 



 

 

๒๓ 
 

 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง รายงานการพบขา้ราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ผบ.ตร.  

 

  ดว้ย ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูต้รวจพบ )  พบวา่  ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูถู้กตรวจพบ ) 
ได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื�อมเสีย          
ต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตาํรวจ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )   

 จึงขอรายงานกรณีดงักล่าวมายงัท่านตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๘ วรรคสอง เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป   
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร. 

 

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๒๔ 
 

๒. กรณีที�ข้าราชการตํารวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรือหน่วยงานตํารวจใด ละเมิด 

ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ้ ๑๐ วรรคแรก               

และขอ้ ๑๐ วรรคสอง  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารรายงานไว ้ ดงันี� 
 

ข้อ ๑ ในกรณีที�ข้าราชการตาํรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใด 
ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั4น และหากผู้บังคับบัญชาที�ตนรายงานมิได้ดําเนินการใด                   
ให้สามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติได้ 
  การรายงานตามวรรคแรก  ไม่ถือว่าเป็นการกระทาํข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกับการ 
 รายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี�สิบห้าวนันับแต่วนัที�กฎ ก.ตร.นี4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

สําหรับแนวทางการรายงานกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจอื�นนอกจากจเรตาํรวจแห่งชาติ พบว่า ผูบ้งัคบับญัชา
ของตน ข้าราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไดว้างระเบียบหรือแนวทางการรายงานไวต้ามขอ้ ๒, 
ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕  ของหนงัสือ ตร.ด่วนที�สุด ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื�อง แนวทางการรายงาน
ตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ดงันี� 

ข้อ ๒ ก ร ณี ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ พ บ ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ต น  ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ  ห รื อ 
หน่วยงานตํารวจใดละเมิด ฝ่า ฝืน หรือไม่ปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  
ตามข้อ ๑๐ วรรคแรก  ให้สามารถรายงานต่อผู้ บั ง คับบัญชาเหนือหน่วยงานที� ตนสังกัดได้อย่างน้อย 
สามลาํดับชั4น 

ข้อ ๓ เมื� อผู้ บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ แล้ว  ให้ดํา เนินการสอบข้อเท็จจริงหรือตั4ง
คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงภายใน ๑๕ วนั นับแต่ได้รับการรายงานเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�ต่อไป 

ข้อ ๔ ห า ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที� ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น มิ ไ ด้ ดํา เ นิ น ก า ร ใ ด  ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที� ก ํา ห น ด 
ให้สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทํา 
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 ทั4งนี4 การรายงานกรณีมีการพบข้าราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้รายงานพร้อมทั4งแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ� งยืนยันว่ามีการ  
ละเมิดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจให้ผู้รับรายงานทราบด้วย 



 

 

๒๕ 
 

ข้อ ๕ เ มื� อ ดํา เ นิ น ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ห รื อ ตั4 ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล้ ว มี มู ล  
ฟังได้ว่าข้าราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจใดกระทาํละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจให้ดาํเนินการทางวินัยไปตามอาํนาจหน้าที� 
 

 

ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งไดรั้บรายงานกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาของตน  ขา้ราชการตาํรวจ หรือ
หน่วยงานตาํรวจใด  ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  มีหนา้ที�ตอ้ง
ดาํเนินการตามขอ้ ๓ และขอ้ ๕ ของหนังสือ ตร. ด่วนที�สุด ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื� อง แนวทาง              
การรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  กล่าวคือ                  
ต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือตั�งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วนันับแต่ได้รับการรายงาน                   
หากผลการสอบขอ้เท็จจริงมีมูลฟังไดว้า่เป็นความผิดทางวินยั ให้ดาํเนินการทางวินยัไปตามอาํนาจหนา้ที� โดยตอ้ง
พิจารณาถึงลาํดบัชั�นยศ ตาํแหน่ง และสังกดัของผูถู้กตรวจสอบดว้ย 

ส่วนแบบฟอร์มหรือรูปแบบการรายงานนั�น  ให้ทาํเป็นบนัทึกขอ้ความ  ระบุยศ ชื�อ ชื�อสกุล และตาํแหน่ง
ของผูถู้กตรวจพบ (ผูล้ะเมิดประมวลจริยธรรมฯ) สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ  ระบุขอ้ที�ละเมิด และลงลายมือชื�อ            
ยศ และตาํแหน่งของผูแ้จ้งหรือตรวจพบหรือผูร้ายงาน ตามแบบฟอร์มรายงานแนบท้ายหนังสือ ตร.ด่วนที�สุด                  
ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑  เรื� อง  แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ดงันี� 

 

 

 

 



 

 

๒๖ 
 

 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง แจง้การพบขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ( ผูบ้งัคบับญัชาของผูต้รวจพบ อยา่งนอ้ย ๓ ลาํดบัชั�น ) 

 

  ด้วย (  ยศ ชื� อ ชื� อสกุล ตําแหน่ง ผู ้ตรวจพบ )  พบว่า   (  ยศ ชื� อ ชื� อสกุล ตําแหน่ง                       
ผูถู้กตรวจพบ ) ไดล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                   
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื� อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ              
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                   
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )   

 จึงเรียนมายงัท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ               
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป 
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณี ข้าราชการตํารวจตรวจพบผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรือ
 หน่วยงานตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

 

 

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๒๗ 
 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง แจง้การพบขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ผบ.ตร. / จตช. 

 

  ดว้ย ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูต้รวจพบ )  พบว่า  ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง              
ผูถู้กตรวจพบ ) ไดล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื� อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ               
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )  ซึ� งขา้พเจา้ ไดร้ายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั�น
ทราบแลว้คือ ( ระบุ ยศ ชื�อ ชื�อสกุล และตาํแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาที�รายงาน ) แต่ผูบ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวยงัมิไดด้าํเนินการในกรณีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 จึงเรียนมายงัท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป พร้อมนี� ไดแ้นบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งมา
ดว้ยแลว้ 
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณี ผู ้บังคับบัญชาที� รับรายงานเบื�องต้นแล้วไม่ดํา เนินการใดภายใน ๑๕ ว ัน 
 นบัแต่ไดรั้บรายงาน 

 

   

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๒๘ 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดอย่างน้อยสามลําดับชั8นและหน่วยงานตํารวจละเมิด ฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐  มีประเด็นปัญหา
การตีความหลายประการ  สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั�งการ ที� ๐๐๐๑(ผบ.)/ ๑๔๕ ลง ๑๑ พ.ย.๕๑             
ทา้ยหนังสือ สง.จตช.ที� ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลง ๓๐ ต.ค.๕๑ ให้ สง.ก.ตร.พิจารณามีความเห็นตอบข้อหารือใน
ประเด็นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

 

ประเด็นที� ๑ ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจพบว่า  ผู ้บังคับบัญชาของตน หรือหน่วยงานใด  
     ฝ่า ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้สามารถรายงาน 
     ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั�นเป็นอยา่งไร 

ประเด็นที� ๒ ในกรณีข้าราชการตํารวจพบว่าข้าราชการตํารวจหน่วยงานอื�น ละเมิด หรือ 
     ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ จะกระทาํอยา่งไร 

ประเด็นที� ๓ กฎ ก .ตร. ที� ก ําหนดกรณีหน่วยงานละเ มิด  หรือฝ่า ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตา ม 
     ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีค ําจ ํากัดความหรือคาํอธิบายว่า 
     หน่วยงานผดิจริยธรรมอยา่งไร 

 

 

ในการตอบขอ้หารือ  สง.ก.ตร.มีหนงัสือ ที� ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลง ๒๘ ม.ค.๕๒  เรื�อง ตอบขอ้หารือกรณี
การรายงานตามนัยกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐  โดยมี
รายละเอียด ดงันี� 

 

 

 

 

 
 



 

 

๒๙ 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดั 

ประเด็นที� ๑  ในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาของตน หรือหน่วยงานใด ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้สามารถรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตน
สังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั�นเป็นอยา่งไร 

 

ประเด็นที� ๑ ผู ้บัง คับ บัญ ช า เห นือ หน่ วย ง า นที� ตน สั ง กัด   หม า ย ถึ ง   ผู ้บัง คับ บัญช า                      
เหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัตามลาํดบัตาํแหน่งที�กาํหนดไวต้าม มาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

การรายงานต่อผู ้บังคับบัญชา เหนือหน่วยงานที� ตนสังกัดอย่างน้อยสามลําดับชั� นนั� น 
ใหย้ดึหลกั  ดงันี� 

 ๑. การรายงานจะรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดชั�นใดชั�นหนึ� ง 
ในสามลาํดบัชั�นดงักล่าวก็ได ้

 ๒. การรายงานจะรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดทั�งสามลําดับ 
ตามลาํดบัชั�นดงักล่าวก็ได ้

 ๓. หากรายงานตาม ๑ หรือ ๒ แล้ว ผู ้บังคับบัญชาตาม ๑ หรือ ๒ ดังกล่าว ไม่ได ้
ดาํเนินการใด  ก็ใหส้ามารถรายงานต่อจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร.ต่อไปก็ได ้  

อนึ� ง การรายงานดังกล่าวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง กําหนด ไม่ ถือว่าเป็นการ 
กระทาํขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนแต่อยา่งใด 

 

 คําอธิบาย 
๑. การพิจารณาหน่วยงานยดึถือดงันี�   

ลาํดบั ๑ แผนก/ งาน/กองร้อย/หรือหน่วยงานเรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีระดบัเทียบเท่า 
ลาํดบั ๒ ฝ่าย/ กองกาํกับการ/ สถานีตาํรวจ/ กลุ่มงาน/ กลุ่มตาํแหน่ง/ หรือหน่วยงานเรียกชื�อ              

อยา่งอื�นที�มีระดบัเทียบเท่า 
ลาํดบั ๓ ศูนย/์ ส่วน/ กองบงัคบัการ/ หรือหน่วยงานเรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีระดบัเทีบเท่า 
ลาํดบั ๔ กองบญัชาการ/ สาํนกังาน/ หรือหน่วยงานเรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีระดบัเทียบเท่า 
ลาํดบั ๕ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

๒. การจดัหน่วยงานตามขอ้ ๑ ให้หมายความรวมถึงการจดัหน่วยงานภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามที� ตร.
กาํหนด 



 

 

๓๐ 
 

 
๓. กรณีขา้ราชการตาํรวจ พบผูบ้งัคบับญัชาของตนที�มีตาํแหน่งสูงกว่าหน่วยงานที�ตนสังกดั ฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ เช่น ผบ.หมู่ ก. สังกดัหน่วยงานลาํดบั ๑ พบ 
พล.ต.ต. ข. สังกดัหน่วยงานลาํดบั ๓ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ การรายงานใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัลาํดบั ๔ ขึ�นไป 

 
ตําแหน่งข้าราชการตํารวจ 
 

 

พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 

      มาตรา ๔๔  ตาํแหน่งข้าราชการตาํรวจมีดังต่อไปนี4 
      (๑) ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ 

      (๒ จเรตาํรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ 

      (๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ 

      (๔) ผู้บัญชาการ 

      (๕๖ รองผู้บัญชาการ 

     (๖ ) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี�ยวชาญพิเศษ 

      (๗) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี�ยวชาญ 

      (๘) ผู้กาํกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวฒิุ 
      (๙) รองผู้กาํกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชาํนาญการพิเศษ 

      (๑๐) สารวตัร และพนักงานสอบสวนผู้ชาํนาญการ 

      (๑๑) รองสารวตัร และพนักงานสอบสวน 

      (๑๒) ผู้บังคับหมู่ 
      (๑๓) รองผู้บังคับหมู่ 
       ก.ตร. จะกาํหนดให้มีตาํแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�น โดยจะให้มีชื�อตาํแหน่งใดเทียบกับตาํแหน่ง
ตามวรรคหนึ�งก็ได้ โดยให้กาํหนดไว้ในกฎ ก.ตร.การกาํหนดตาํแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�นให้มี
เฉพาะที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
และประหยดั และเมื�อหมดความจาํเป็นตามที�กาํหนดไว้ในกฎ ก.ตร. แล้วให้ยบุตาํแหน่งนั4น 

 
 

 
 
 
 



 

 

๓๑ 
 

ข้าราชการตํารวจหน่วยอื�นผิดจริยธรรม 

ประเด็นที� ๒  ในกรณีขา้ราชการตาํรวจพบว่าขา้ราชการตาํรวจหน่วยงานอื�น ละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ จะกระทาํอยา่งไร 
 

 

ประเด็นที� ๒  ดําเนินการเช่นเดียวกับประเด็นที� 1  คือรายงานผูบ้งัคับบัญชาเหนือหน่วยงาน                  
ของตนสังกัดอย่างน้อยสามลําดับชั� นฯ  ส่วนรายละเอียดของการรายงานต่อผู ้บังคับบัญชาของ                         
ผูที้�ถูกรายงานกล่าวหา ให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบ
เกี�ยวกบัการรายงานต่อไป  ทั�งนี�  ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องดงันี�ประกอบดว้ย 

๑. จะต้องเป็นเรื� องของการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื� องดังกล่าวไม่ใช่เรื� องของการ  
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  ซึ� งมีช่องทางการรายงานอยูแ่ลว้ 

๒. จะตอ้งมีระเบียบการปฏิบติัที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการรายงานวา่เป็นเรื�องการละเมิด  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

๓. จะต้องคุ้มครองผู ้รายงานเกี� ยวกับการละเมิด ฝ่า ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 

 

 

หน่วยงานตํารวจผดิจริยธรรม 

ประเด็นที� ๓   กฎ ก.ตร.ที�กาํหนดกรณีหน่วยงานละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบายวา่หน่วยงาน ผดิจริยธรรมเป็นอยา่งไร 

 

ประเด็นที� ๓  กรณีหน่วยงานตาํรวจฝ่าฝืนละเมิดฯ หมายถึง เป็นกรณีการดาํเนินการตามอาํนาจ
หน้าที�ความรับผิดชอบในการสั�งการ  การอนุญาต การอนุมติั  การปฏิบติัราชการ และการดาํเนินการ            
ดา้นอื�น ๆ ของหน่วยงานตาํรวจโดยหัวหน้าหน่วยงาน ผูรั้กษาการแทน หรือผูป้ฏิบติัราชการแทนที�ได้
กระทาํการอนัเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

ข้อสังเกตที�ประชุม   ในการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั� งที�  ๗/๒๕๕๑ เมื�อ ๑๓ พ.ย.๕๑                   
ในการกาํหนดระเบียบการรายงานนั�น  ให้คาํนึงถึงระดบัชั�นยศของผูล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม                 
กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดว้ย  โดยจะตอ้งมีช่องทาง            
ที�ให้ผูพ้บเห็นการละเมิดไดมี้โอกาสรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงกว่าผูล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎ ก.ตร.ดงักล่าว 

 



 

 

๓๒ 
 

หน่วยงานตํารวจ และลําดับชั8 นของหน่วยงานตํารวจตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที�ข้าราชการตาํรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใด
ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลาํดับชั4น และหากผู้บังคับบัญชาที�ตนรายงาน มิได้ดาํเนินการใด               
ให้สามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติได้ 
  การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็นการกระทาํข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกับ 
การรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี�สิบห้าวนันับแต่วนัที�กฎ ก.ตร.นี4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๐ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี4 
(๑) สาํนักงานผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ 
(๒) กองบัญชาการ 
การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั4งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็น                 

พระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื�น ให้ออกเป็นกฎกระทรวง
และให้กาํหนดอาํนาจหน้าที�ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั4น แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสาํนักงานผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื�นในสํานักงานผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒  
- ระเบียบสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาํหนดอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ 

  



 

 

๓๓ 
 

ความหมายของคาํวา่ “ หน่วยงานตาํรวจ และลาํดบัชั�นของหน่วยงานตาํรวจ”   กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขปรับปรุงตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 
แนบทา้ยกฎ ก.ตร.ดังกล่าว  ไม่ได้ให้คาํจาํกดัความ หรือคาํนิยาม หรืออธิบายความหมาย “ หน่วยงานตาํรวจ”                 
มีหมายความวา่อยา่งไรและ “ ลาํดบัชั�นของหน่วยงานตาํรวจ”  แบ่งออกเป็นกี�ลาํดบัชั�นอยา่งไรบา้ง   ยอ่มทาํให้เกิด
ปัญหาในการแปลความในการนาํมาปรับใชก้บัการรายงานกรณีพบวา่ขา้ราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจ ละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ้ ๑๐   

ในการแปลความหรือการตีความ จึงตอ้งแปลความตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที�ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจุบนั  ไดแ้ก่  พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบงัคบัการหรือส่วนราชการอย่างอื�นในสํานกังาน             
ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   และระเบียบสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการกาํหนดอาํนาจหน้าที�
ของส่วนราชการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  

ฉะนั�น หน่วยงานตาํรวจและลาํดบัชั�นของหน่วยงานตาํรวจตามกฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ น่าจะมีความหมาย  ดงันี� 
 

๑. สาํนกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  
๒. กองบญัชาการหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบญัชาการ 
๓. ก อ ง บัง คับ ก า ร    ตํา ร ว จ ภู ธ ร จัง ห วัด  ห รื อ ส่ ว น ร า ช ก า ร ที� เ รี ย ก ชื� อ อ ย่ า ง อื� น แ ล ะ มี ฐ า น ะ 

เทียบเท่ากองบงัคบัการ 
๔. ก อง กํา กับ ก า ร หรือส่ วนร า ช ก า รที� เ รี ย ก ชื� ออ ย่ า ง อื� นแล ะ มี ฐ า นะ เ ที ย บ เท่ า ก อง กํา กับ ก า ร  

สถานีตาํรวจที�มีผูก้าํกบัการเป็นหวัหนา้  และสถานีตาํรวจที�มีสารวตัรใหญ่หรือสารวตัรเป็นหวัหนา้ 
 

 
                       
                                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๔ 
 

ขั<นตอนการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเมื�อได้รับรายงาน 
ตามกฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไ้ขปรับปรุงตามกฎ 

ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กาํหนดขั0นตอนการปฏิบติัของ
ผูบ้งัคบับญัชาเมื�อไดรั้บรายงาน ไวด้งันี0  

๑. เมื�อผูบ้งัคบับญัชาได้รับรายงานเรื�องการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ          
ของตาํรวจ ตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ขอ้ ๑๐ แลว้ ใหด้าํเนินการ ดงันี0  

 ๑.๑ ในกรณีที� มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ                      
ในส่วนที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจรวมทั0งวินยัของตาํรวจ หากเป็นการ
ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือชื�อเสียงของสํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี0 แนะแนวทางปฏิบติัดว้ยหลกัการ
และเหตุผลที�ถูกต้องตามทาํนองคลองธรรม เพื�อให้โอกาสผูใ้ต้บังคับบัญชาได้สํานึกและแก้ไขปรับปรุงตน                   
เมื�อไดอ้บรมชี0แนะแลว้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้ั0นยงัหลีกเลี�ยง หรือขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ใหว้า่กล่าวตกัเตือน 

 ๑.๒ การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในข้อ
ประพฤติปฏิบติัที�เป็นขอ้หา้มในการรักษาวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัไปภายในอาํนาจหนา้ที� 

 ๑.๓ หากผลการสอบขอ้เทจ็จริง ไม่มีมูล ใหส้ั�งยติุ 
 ๑.๔ หากผลการสอบขอ้เท็จจริงมีมูลว่า เป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ โดยมีพยานหลกัฐานฟังไดว้า่กระทาํผิดวินยัและเขา้หลกัเกณฑ์เป็นกรณีความผิดที�ปรากฏ ชดัแจง้
ตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยกรณีที�เป็นความผดิที�ปรากฏชดัแจง้ พ.ศ.๒๕๔๗  เช่น กระทาํผดิวนิยัไม่ร้ายแรงต่อหนา้ผูบ้งัคบับญัชา
ผูมี้อาํนาจลงโทษ หรือกระทาํผิดและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา            
สั�งการไปภายในอาํนาจโดยไม่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวน  หากจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงหรือแต่งตั0 ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วย                    
การสืบสวนขอ้เทจ็จริง พ.ศ.๒๕๔๗ หรือ กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ แลว้แต่กรณี 

การสอบขอ้เทจ็จริงและการพิจารณาดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจ ให้คาํนึงถึงขอ้เท็จจริง
ที�เกิดขึ0นตามความประพฤติและการปฏิบติัที�ผา่นมาของขา้ราชการตาํรวจผูถู้กกล่าวหา มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอ้ม 
ความรู้สํานึกในการกระทาํและแก้ไขเยียวยาผลร้าย หรือผลกระทบ หรือความเสียหายที�เกิดขึ0นจากการกระทาํ
ประกอบกนั และมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหามากกวา่การลงโทษ 

๒. กรณีที�ขา้ราชการตาํรวจผูก้ระทาํละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
ไม่อยูใ่นปกครองบงัคบับญัชา ก็ใหส่้งเรื�องใหผู้บ้งัคบับญัชาของขา้ราชการตาํรวจผูน้ั0น เป็นผูด้าํเนินการสอบขอ้เทจ็จริง 

๓. กรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาผูไ้ดรั้บรายงานไม่ดาํเนินการตามขอ้ ๑ และ ๒  และมีการรายงานเรื�องนั0นถึงจเร
ตาํรวจแห่งชาติหรือผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้จเรตํารวจแห่งชาติหรือผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแจ้ง
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบักองบญัชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่าของผูรั้บรายงาน ดาํเนินการสอบขอ้เท็จจริงตามขอ้ ๑ 
พร้อมทั0งให้พิจารณาขอ้บกพร่องกบัผูบ้งัคบับญัชาผูไ้ดรั้บรายงานที�มิไดด้าํเนินการ ไปภายในอาํนาจหนา้ที�อีกส่วน
หนึ�ง 



 

 

๓๕ 
 

 
 
หนึ�ง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน 

สอบข้อเทจ็จริง 

ผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ไม่มีมูล 

 
ให้ยุติเรื�อง 

สั�งการภายในอํานาจ (กรณีความ 
ผดิที�ปรากฏชัดแจ้งตาม กฎ ก.ตร.) 

สืบสวนข้อเทจ็จริง 

ไม่มีมูล 
มีมูล 

ให้ยุติเรื�อง 

ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง 

ให้ผู้บังคับบัญชา 
สั�งลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี 

ให้ตั<งคณะกรรมการ 

สอบสวนวนัิย 
อย่างร้ายแรง 

แผนผังแสดงขั<นตอนการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเมื�อได้รับรายงาน 
เรื�องการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัติาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วย 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 

มีมูล 

ละเมิดส่วนที� ๑ 
ใช้มาตรการ

ทางปกครอง 

ละเมิดส่วนที� ๒ 
ใช้มาตรการทางวนัิย 

ครั<งที� ๑  
อบรมชี<แนะแนวทาง

ปฏิบัติ 

ครั<งที� ๒  
ว่ากล่าวตักเตือน 



 

 

๓๖ 
 

บทที�  ๔ 

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ 
 

ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ กาํหนดว่า              
“ให้กองบญัชาการศึกษาทาํหน้าที�เป็นศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ มีหน้าที�
กาํหนดตวัชี0วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมินเพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติั
ดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งรณรงค ์ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ กาํหนด
หลกัสูตร พฒันาและฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจเกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั0งสร้างเครือข่ายทั0งภายใน
และภายนอกสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ เพื�อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการตาํรวจให้เทียบเท่า
ระดบัสากล 

ตวัชี0 วดัและหลกัเกณฑ์การประเมินเพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติ
ปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งแผนดาํเนินงานตามความในวรรคแรกให้
กองบญัชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลาํดบัชั0น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ตร.ดว้ย ” 

กองบญัชาการศึกษา จึงไดด้าํเนินการตามแนวทาง ตามกฎ ก.ตร.ดงักล่าว เพื�อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกดั
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติดาํเนินการ ดงันี0  

๑.  กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที�คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและให้คําปรึกษาแนะนํา 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  
การกาํหนดองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการศูนยส่์งเสริมจริยธรมและให้คาํปรึกษาแนะนาํ

การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ เป็นระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ กองบญัชาการ 
กองบงัคบัการ กองกาํกบัการ สถานีตาํรวจ และหน่วยงานเทียบเท่าที�เรียกชื�ออยา่งอื�น ดงันี0  

๑. ระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ ระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ตามคาํสั�ง ตร.ที� ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวนัที� ๒๘ เม.ย.๒๕๕๒ 
รวมศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม ของ บช.ศ. และศูนยใ์ห้คาํแนะนาํปรึกษาการปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ของ จต.เขา้ดว้ยกนัเป็นศูนยเ์ดียวกนั 

๒. ระดับกองบัญชาการ 
คณะกรรมการศูนย ์ให้คาํป รึกษาแนะนําการปฏิบ ัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ ส่งเสริม

จริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ หรือคณะกรรมการที�ปรึกษาดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ ระดบักองบญัชาการ โดยจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจภาคประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 

 

 



 

 

๓๗ 
 

๓. ระดับกองบังคับการ  
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศ ูน ย ์ใ ห ้ค ํา ป รึ ก ษ า แ น ะ นํา ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ป ระ มวลจริยธ รรมจรรย าบ รรณ                        

ส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของข้าราชการตาํรวจ หรือคณะกรรมการที�ปรึกษาด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ระดบักองบงัคบัการ โดยจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 

๔. ระดับกองกาํกบัการ  สถานีตํารวจ  และหน่วยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�น 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ (กต.ตร.) ระดบักองกาํกบัการ สถานีตาํรวจ และ

หน่วยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�น ยกเวน้กองกาํกบัการที�ทาํหน้าที�ด้านอาํนวยการหรือสนับสนุนในกองบงัคบัการ
อํานวยการ และกองบังคับการที�ท ําหน้าที�ด้านอํานวยการในสังกัดสํานักงานผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
ประกอบดว้ย 

๔.๑ หน่วยงานที�มีผูก้าํกบัการเป็นหวัหนา้  ประกอบดว้ย 
 ๑) ผูก้าํกบัการ(หวัหนา้หน่วยงาน) เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) รองผูก้าํกบัการ ทุกนาย           เป็นกรรมการ 
 ๓) สารวตัร  ทุกนาย เป็นกรรมการ 
 ๔) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม) เป็นกรรมการ 
 ๕) ใหป้ระธานแต่งตั�งเลขานุการตามความเหมาะสม         เป็นเลขานุการ 
๔.๒หน่วยงานที�มีสารวตัรใหญ่ หรือรองผูก้าํกบัการเป็นหวัหนา้  ประกอบดว้ย 
 ๑) สารวตัรใหญ่ หรือรองผูก้าํกบัการ(หวัหนา้หน่วยงาน)    เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) สารวตัร  ทุกนาย                           เป็นกรรมการ 
 ๓) รองสารวตัร  ทุกนาย เป็นกรรมการ 
 ๔) กต.ตรภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)                   เป็นกรรมการ 
 ๕) ใหป้ระธานแต่งตั�งเลขานุการตามความเหมาะสม   เป็นเลขานุการ 
๔.๓ หน่วยงานที�มีสารวตัร เป็นหวัหนา้   ประกอบดว้ย 
 ๑) สารวตัร(หวัหนา้หน่วยงาน)                                         เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) รองสารวตัร  ทุกนาย                          เป็นกรรมการ 
 ๓) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)         เป็นกรรมการ 
 ๔) ใหป้ระธานแต่งตั�งเลขานุการตามความเหมาะสม       เป็นเลขานุการ    

มีอาํนาจหน้าที� ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมฯ และหลกัเกณฑ ์ดงันี�  
 ๑) ประเมินผลข้าราชการตํารวจในสังกัดที�ประพฤติดีเยี�ยม ตามประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณของตาํรวจ และหลกัเกณฑที์�กาํหนด เพื�อดาํเนินการประกาศเชิดชูเกียรติ 
 ๒) รณรงค ์ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ให้หน่วยงาน และขา้ราชการตาํรวจในสังกดัประพฤติ

ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 



 

 

๓๘ 
 

 ๓) พฒันา ฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ขา้ราชการตาํรวจในสังกดัเกี�ยวกบัคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมทั�งสร้างเครือข่ายทั�งภายใน และภายนอกสังกดั 

 ๔) ให้คาํแนะนาํ ปรึกษา เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
และแจกจ่ายคู่มือ คาํอธิบาย แนวทางการปฏิบติัฯ แก่ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั 

 ๕) สอดส่อง ดูแล การรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในสังกัด รวมทั� ง
ดาํเนินการต่อผูล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

 ๖) มอบหมายใหผู้ใ้ด ดาํเนินการตามที�เห็นสมควร 

๒.  การกาํหนดตัวชี<วดัและหลกัเกณฑ์การประเมิน 

                   
ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๕ วรรคแรก กาํหนดให้กองบญัชาการศึกษามีหน้าที�กาํหนดตวัชี0 วดัและหลกัเกณฑ ์         

การประเมิน เพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจ โดยตวัชี0 วดัและหลกัเกณฑ์การประเมินรวมทั0งแผนดาํเนินงานจะตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ตร.ดว้ย  

การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจในระดบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติที�ประพฤติ
ปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจให้ทาํเป็นประจาํทุกปี รวมถึงสํานกังานผูบ้ญัชาการ
ตาํรวจแห่งชาติ กองบญัชาการ และหน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการ
ตาํรวจในสังกดั ตามกฎ ก.ตร. ขอ้ ๖  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ 
 

 
 

ภาคผนวกภาคผนวก  
  
  
  



 

 

๔๐ 
 

  

  
  
  
  
  

 
กฎ  ก.ตร. 

วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

--------------------------------- 
       อาศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุม
ครั0 งที� ๖/๒๕๕๑  เมื�อวนัที� ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.ไวด้งัต่อไปนี0 

ข้อ ๑ กฎ ก.ตร.นี0  ให้ใช้บังคับเมื�อพ้นกาํหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ข้อ ๒ ให้ใชป้ระมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจทา้ยกฎ ก.ตร. นี0  เป็นกรอบ แห่ง
การประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการตาํรวจ 

ข้อ ๓ ใหถื้อว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจทา้ยกฎ ก.ตร.  นี0  เป็นประมวล
จริยธรรมของขา้ราชการตาํรวจตามมาตรา ๒๗๙แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
เป็นจรรยาบรรณของตาํรวจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ในการพิจารณาสรรหา  กลั�นกรอง  หรือแต่งตั0 งข้าราชการตาํรวจผูใ้ด รวมทั0งการ
โยกยา้ย การเลื�อนตาํแหน่ง การเลื�อนขั0นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั0งในระดบัสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ กองบญัชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบญัชาการ กองบงัคบัการ กองกาํกบัการ สถานีตาํรวจและ
หน่วยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�น ควรคาํนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

 

หนา้ ๒๖ 
เล่ม ๑๒๕  ตอนที� ๑๐๐  ก    ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๙  กนัยายน  ๒๕๕๑ 



 

 

๔๑ 
 

 

ข้อ ๕ ให้กองบญัชาการศึกษาทาํหนา้ที�เป็นศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจ มีหนา้ที�กาํหนดตวัชี0วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมินเพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งรณรงค ์
ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ กาํหนดหลกัสูตร พฒันาและฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจเกี�ยวกบัจริยธรรม
และจรรยาบรรณ รวมทั0งสร้างเครือข่ายทั0งภายในและภายนอกสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ เพื�อส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการตาํรวจใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล 

ตวัชี0 วดัและหลกัเกณฑ์การประเมินเพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจที�
ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งแผนดาํเนินงานตามความ
ในวรรคแรกใหก้องบญัชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลาํดบัชั0น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ก.ตร. ดว้ย 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจใน
ระดบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
ประจาํทุกปี  ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตามขอ้ ๕ วรรคสอง 

ใหส้าํนกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ กองบญัชาการ และหน่วยงานเทียบเท่า กองบญัชาการ 
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจในสังกดัตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้สถาบันการฝึกอบรมของสํานักงานตาํรวจแห่งชาตินําประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจไปกาํหนดเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนที�อยูใ่นอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ 
และมีหนา้ที�สนบัสนุนการดาํเนินงานของกองบญัชาการศึกษาตามขอ้ ๕ วรรคแรก 

ข้อ ๘ ให้จเรตาํรวจแห่งชาติมีอาํนาจและหนา้ที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั  และสอดส่อง
ดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในภาพรวมระดบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

หากจเรตาํรวจแห่งชาติพบวา่หน่วยงานตาํรวจและหรือขา้ราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทาง
เสื�อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือวชิาชีพตาํรวจ 

 
 
 
 

 

หนา้ ๒๗ 
เล่ม ๑๒๕  ตอนที� ๑๐๐  ก    ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๙  กนัยายน  



 

 

๔๒ 
 

 
ใหจ้เรตาํรวจแห่งชาติรายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ และแจง้ผูบ้งัคบับญัชาในระดบักองบญัชาการ 
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการสอบขอ้เทจ็จริงเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�  หากเห็นสมควร 
จเรตาํรวจแห่งชาติอาจมอบหมายใหร้องจเรตาํรวจแห่งชาติ จเรตาํรวจ หรือรองจเรตาํรวจ ไปกาํกบั 
และติดตามการสอบขอ้เท็จจริง หรือตั0งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงที�เป็นอิสระจากกองบญัชาการหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบญัชาการนั0นกไ็ด ้

ให้จเรตาํรวจแห่งชาติจดัให้มีศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามวรรคหนึ� ง ใน
ระดบัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ รวมทั0งประสานกบักองบญัชาการต่างๆ จดัตั0งศูนยด์งักล่าวหรือแต่งตั0งที�
ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบงัคบัการตามความ
เหมาะสมแลว้แต่กรณี 

ข้อ ๙ ให้ผู ้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีอํานาจและหน้าที�สนับสนุนส่งเสริมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจอย่างเคร่งครัด รวมทั0งสอดส่อง
ดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามและไม่
ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� ให้ถือว่าผูบ้งัคบับญัชานั0นจงใจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจพบว่าผู ้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรือ
หน่วยงานตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  ให้
สามารถรายงานต่อผู ้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0 น และหาก
ผูบ้งัคบับญัชาที�ตนรายงานมิไดด้าํเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ  หรือผูบ้ญัชาการ
ตาํรวจแห่งชาติได ้

การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือวา่เป็นการกระทาํขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
ใหส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติ วางระเบียบเกี�ยวกบัการ

รายงานตามวรรคแรกใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที� กฎ ก.ตร. นี0  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข้อ ๑๑ ใหจ้เรตาํรวจแห่งชาติมีหนา้ที�เสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมหรือปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใหเ้หมาะสมกบักาลเวลาและสถานการณ์ 
ข้าราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที�จะเสนอปัญหาและ          

อุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรือเสนอความเห็ นในการ

หนา้ ๒๘ 
เล่ม ๑๒๕  ตอนที� ๑๐๐  ก    ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๙  กนัยายน  ๒๕๕๑ 



 

 

๔๓ 
 

 

แกไ้ขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ โดยส่งขอ้เสนอหรือความเห็นดงักล่าว    
ไปยงัจเรตาํรวจแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ขา้ราชการตาํรวจซึ� งตอ้งปฏิบติัหน้าที�โดยอาศยัวิชาชีพใดซึ� งมีการกาํหนดประมวล 
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั0นไวเ้ป็นการเฉพาะ ตอ้งถือปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพนั0นดว้ย 

ก.ตร. อาจให้มีการกาํหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของขา้ราชการตาํรวจที�ปฏิบติั
หนา้ที�ในสายงานใดไดต้ามที�เห็นสมควร       

 
 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที� ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมคัร   สุนทรเวช 

(นายสมคัร  สุนทรเวช) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขา้ราชการตาํรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

หนา้ ๒๙ 
เล่ม ๑๒๕  ตอนที� ๑๐๐  ก    ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๙  กนัยายน  ๒๕๕๑ 



 

 

๔๔ 
 

 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบกฎ ก.ตร. 

วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

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

หลกัการ 

 
                          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐  บัญญัติให้
ผูต้รวจการแผน่ดินมีอาํนาจหน้าที�กาํหนดค่านิยมหลกั และเสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํในการจดัทาํหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าที�ของรัฐ และพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ บญัญติัให้ขา้ราชการตาํรวจตอ้งถือและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของตาํรวจที�กาํหนดไวใ้นกฎ 
ก.ตร.โดยเคร่งครัด จึงสมควรกาํหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 

เหตุผล 
 
                         โดยที�ตาํรวจเป็นที�พึ�งสาํคญัของประชาชนในดา้นอาํนวยความปลอดภยัและความยุติธรรม เที�ยงตรง 
ดงันั0น เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการให้ขา้ราชการตาํรวจปฏิบติัหน้าที�เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุ
วตัถุประสงคน์โยบายของทางราชการและเป็นตาํรวจของประชาชนอยา่งแทจ้ริง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎ ก.ตร.นี0                                              
 
 

(  เล�ม  ๑๒๕ ตอนท่ี  ๑๐๐ ก             ราชกิจจานุเบกษา  หน�า ๓๐       ๑๙  กันยายน   ๒๕๕๑  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 
 

 
 

กฎ  ก.ตร. 
ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
--------------------------------- 

โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร. ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และ
มาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ 
ก.ตร. ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแก�ไขปรับปรุง กฎ ก.ตร. ว�า
ด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต�อไปน้ี 

ข�อ ๑ กฎ ก.ตร. น้ี ให�ใช�บังคับตั้งแต�วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป2นต�นไป 
ข�อ ๒ ให�ยกเลิกความในข�อ ๒ แห�ง กฎ ก.ตร. ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
       “ข�อ ๒ ให�ใช�ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท�าย กฎ ก.ตร. น้ี เป2น 
กรอบแห�งการประพฤติปฏิบัติของข�าราชการตํารวจ ซึ่งประกอบด�วย 

 ส�วนท่ี ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 
 ส�วนท่ี ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ”  

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข�อ ๘ แห�ง กฎ ก.ตร. ว�าด�วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

 “หากจเรตํารวจแห�งชาติ หรือหน�วยงานท่ีจเรตํารวจแห�งชาติมอบหมายพบว�า
หน�วยงานตํารวจหรือข�าราชการตํารวจใดละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณJดังกล�าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต�อชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ให�จเรตํารวจแห�งชาติรายงานผู�บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติ และแจ�งผู�บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ หรือหน�วยงานเทียบเท�ากองบัญชาการ 
สอบข�อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี หากเห็นสมควรจเรตํารวจแห�งชาติอาจมอบหมายให� 
รองจเรตํารวจแห�งชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบข�อเท็จจริง หรือ



 

 

๔๖ 
 

ตั้ งคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง ท่ีเป2นอิสระจากกองบัญชาการ หรือหน�วยงานเทียบเท�า
กองบัญชาการ น้ันก็ได� 
      ให�จเรตํารวจแห�งชาติ จัดให�มีศูนยJให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรค
หน่ึงในระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ รวมท้ังประสานกับกองบัญชาการต�าง ๆ จัดตั้งศูนยJให�
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง และส�งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ
ข�าราชการตํารวจตามข�อ ๕ หรือแต�งตั้งท่ีปรึกษาด�านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดับ
กองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสม แล�วแต�กรณี” 

ข�อ ๔ ให�เพิ่มความต�อไปน้ี เป2นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�าของข�อ ๙ แห�ง กฎ 
ก.ตร. ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 “ในการสอดส�องดูแลให�กองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ท่ีมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดให�คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตํารวจภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลด�วย 

  ในกรณีท่ีมีการละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของ
ตํารวจ ในส�วนท่ีไม�เกี่ยวเน่ืองกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมท้ังวินัยของ
ตํารวจ หากเป2นการละเมิด ฝHาฝIนหรือไม�ปฏิบัติตามโดยไม�เจตนา และไม�ก�อให�เกิดผลเสียหายต�อหน�วยงาน
หรือชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครอง โดยอบรม
ชี้แนะแนวทางปฏิบัติด�วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต�องตามทํานองคลองธรรม เพื่อให�โอกาส
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�สํานึกและแก�ไขปรับปรุงตน เมื่อได�อบรมชี้แนะแล�ว ผู�ใต�บังคับบัญชาผู�น้ันยังหลีกเลี่ยง
หรือขัดขืนไม�ปฏิบัติตาม ให�ว�ากล�าวตักเตือน 

 การละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
ในข�อประพฤติปฏิบัติท่ีเป2นข�อห�ามในการรักษาวินัย ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไป
ภายในอํานาจหน�าท่ี 

 ในการพิจารณาว�าการละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมน้ัน เป2นการฝHาฝIนจริยธรรมร�ายแรงหรือไม� ให�พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝHา
ฝIน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล�อมแห�งกรณี ผลร�ายอันเกิดจากการฝHาฝIน และ
เหตุอันควรนํามาประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางข�างต�นเป2นราย ๆ ไป” 

ข�อ ๕ ให�ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบท�าย กฎ 
ก.ตร. ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และให�ใช�ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓(แนบท�าย กฎ ก.ตร. ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) 



 

 

๔๗ 
 

สําหรับข�อความอื่นนอกจากน้ี คงเป2นไปตามท่ีกําหนดไว�เดิม 

  
 

              
ให�ไว�  ณ  วันท่ี  ๑๔   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สุเทพ    เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการข�าราชการตํารวจ 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(แนบท�ายกฎ ก.ตร.ว�าด�วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๓) 
----------------------------------------------------- 

ด�วยสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีอํานาจและหน�าท่ีท่ีสําคัญ ได�แก� การรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคJพระมหากษัตริยJ พระราชินี พระรัชทายาท ผู�สําเร็จราชการแทนพระองคJ พระบรมวงศานุวงศJ 
ผู�แทนพระองคJ และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ�มครองชีวิตและทรัพยJสินของ
ประชาชน รักษาความสงบเรียบร�อยของสังคม บริการชุมชนให�เกิดความร�มเย็น ปPองกันและ
ปราบปรามผู�กระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนําผู�กระทําผิดกฎหมายเข�าสู�กระบวนการ
ยุติธรรม 

ดั ง น้ั น  เ พื่ อ ใ ห� ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม อํ า น า จ ห น� า ท่ี ข อ ง สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห� ง ช า ติ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเป2นต�องกําหนดประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เป2นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข�าราชการตํารวจให�มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดีและเป2นมาตรฐาน 

ข�อ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบด�วย 
ส�วนท่ี ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เป2นเครื่องเหน่ียวร้ังให�ข�าราชการ

ตํารวจอยู�ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป2นแนวทางชี้นําให�ข�าราชการตํารวจ
บรรลุถึงปณิธานของการเป2นผู�พิทักษJสันติราษฎรJ 

ส�วนท่ี ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบด�วย 
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือคุณความดีท่ีเป2นข�อประพฤติตนและปฏิบัติหน�าท่ีของ

ข�าราชการตํารวจเพื่อให�ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 



 

 

๔๘ 
 

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน�าท่ีของวิชาชีพ
ตํารวจ ท่ีข�าราชการตํารวจต�องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไว�ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข�าราชการตํารวจ
และวิชาชีพตํารวจ 

ข�อ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจน้ี 
“การไม�เลือกปฏิบัติ” หมายความว�า การไม�ใช�ความรู�สึกพึงพอใจหรือไม�พึงพอใจส�วนตัวต�อ

บุคคลหรือกลุ�มบุคคล อันเน่ืองมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ 
การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส�วนบุคคล ความพิการ สภาพ
ร�างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

“ประโยชนJ” หมายความว�า เงิน ทรัพยJสิน บริการ ตําแหน�งหน�าท่ีการงาน สิทธิประโยชนJ 
หรือประโยชนJอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาท่ีจะให�หรือจะได�รับสิ่งดังกล�าวในอนาคตด�วย 

“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว�า การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ต�อร�างกายหรือ
จิตใจของบุคคล ในลักษณะท่ีโหดร�าย ไร�มนุษยธรรม หรือก�อให�เกิดความเจ็บปวดอย�างแสนสาหัส หรือ 
ดูถูกศักดิ์ศรีความเป2นมนุษยJ 

ข�อ ๓ ข�าราชการตํารวจต�องเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจอย�างเคร�งครัด เมื่อตนได�ละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ จะต�องรายงานผู�บังคับบัญชาเป2นหนังสือทันที 

หากไม�แน�ใจว�าการท่ีตนได�กระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเป2นหรือจะ
เป2นการละเมิด ฝHาฝIน หรือไม�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรือไม� ให�
ข�าราชการตํารวจน้ันปรึกษาหารือผู�บังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยJให�คําปรึกษาแนะนําตามกฎ 
ก.ตร. ข�อ ๘  วรรคสาม 

ส�วนท่ี ๑ 
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 

ข�อ ๔ ข�าราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป2นเครื่อง   
เหน่ียวร้ังในการประพฤติตนและปฏิบัติหน�าท่ี ดังน้ี 

(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต�อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต�สิ่งท่ีเป2นประโยชนJและ
เป2นธรรม 

(๒) การรู�จักข�มใจตนเอง ฝRกตนเองให�ประพฤติปฏิบัติอยู�ในความสัจ ความดีเท�าน้ัน 
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะไม�ประพฤติล�วงความสัจสุจริต ไม�ว�าด�วยเหตุ

ประการใด 



 

 

๔๙ 
 

(๔) การรู�จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู�จักสละประโยชนJส�วนน�อยของตนเพื่อ
ประโยชนJส�วนใหญ�ของบ�านเมือง 

ข�อ ๕ ข�าราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เป2นแนวทางชี้นําการ
ประพฤติตนและปฏิบัติหน�าท่ีเพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป2นผู�พิทักษJสันติราษฎรJ ดังน้ี 

(๑) เคารพเอื้อเฟITอต�อหน�าท่ี 
(๒) กรุณาปราณีต�อประชาชน 
(๓) อดทนต�อความเจ็บใจ 
(๔) ไม�หว่ันไหวต�อความยากลําบาก 
(๕) ไม�มักมากในลาภผล 
(๖) มุ�งบําเพ็ญตนให�เป2นประโยชนJแก�ประชาชน 
(๗) ดํารงตนในยุติธรรม 
(๘) กระทําการด�วยปVญญา 
(๙) รักษาความไม�ประมาทเสมอชีวิต 
ข�อ ๖ ข�าราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู�อยู�ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให�ทันโลก

ทันเหตุการณJ และมีความชํานาญการในงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ รวมท้ังต�องศึกษาหาความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส�วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นท่ี
เกี่ยวข�องกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได�อย�างกลมกลืนแบบเนียน 
และเป2นประโยชนJต�อราชการของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ส�วนท่ี  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ 

ข�อ ๗ ข�าราชการตํารวจต�องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุข ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริยJ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม�ยอมให�ผู�ใด
ล�วงละเมิด 

(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด�วยศรัทธา มีความเป2นกลางทางการเมือง  ไม�เป2น
ผู�บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม�กระทําการใด ๆ อันเป2นคุณหรือเป2นโทษแก�พรรค
การเมือง หรือผู�สมัครรับเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและท�องถ่ิน 



 

 

๕๐ 
 

ข�อ ๘ ข�าราชการตํารวจต�องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห�ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร�งครัด โดยไม�เลือกปฏิบัติ 

ข�อ ๙ ข�าราชการตํารวจต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนJ
สูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนJของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป2นสําคัญ ซึ่งต�อง
ประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว กระตือรือร�น รอบคอบ โปร�งใส ตรวจสอบได� และเป2น
ธรรม 

(๒) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช�ปฏิภาณ ไหวพริบ กล�า
หาญและอดทน 

(๓) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม�ละท้ิงหน�าท่ี ไม�หลีกเลี่ยงหรือปVดความ
รับผิดชอบ 

(๔) ดูแลรักษาและใช�ทรัพยJสินของทางราชการอย�างประหยัดคุ�มค�าโดยระมัดระวัง 
มิให�เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญWูชนจะพึงปฏิบัติต�อทรัพยJสินของตนเอง 

(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับท่ีได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ี หรือจาก
ประชาชนผู�มาติดต�อราชการ เว�นแต�เป2นการเปXดเผยเพื่อโยชนJในกระบวนการยุติธรรม หรือการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ กําหนด 

ข�อ ๑๐ ข�าราชการตํารวจต�องมีจิตสํานึกของความเป2นผู�พิทักษJสันติราษฎรJเพื่อให�ประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) มีท�าทีเป2นมิตร มีมนุษยJสัมพันธJอันดี และมีความสุภาพอ�อนโยนต�อประชาชนผู�รับบริการ 
รวมท้ังให�บริการประชาชนด�วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม�เลือกปฏิบัติ 

(๒) ปฏิบัติตนให�เป2นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน ไม�เบียดเบียน ไม�แสดงกริยาหรือ
ท�าทางไม�สุภาพ ไม�ให�เกียรติ รวมท้ังไม�ใช�ถ�อยคํา กริยา หรือท�าทาง ท่ีมีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือ 
เหยียดหยามประชาชน 

(๓) เอื้อเฟITอ สงเคราะหJ และช�วยเหลือประชาชนเมื่ออยู�ในฐานะท่ีจําเป2นต�องได�รับ         
ความช�วยเหลือ หรือประสบเคราะหJจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไม�ว�าบุคคลน้ันจะ
เป2นผู�ต�องสงสัยหรือผู�กระทําผิดกฎหมายหรือไม� 

(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการอย�างเคร�งครัด 
การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนท่ีร�องขอ ต�องดําเนินการด�วยความรวดเร็ว ไม�ถ�วงเวลาให�เน่ินช�า 
และไม�ให�ข�อมูลข�าวสารอันเป2นเท็จแก�ประชาชน 

ข�อ ๑๑ ข�าราชการตํารวจต�องมีความซื่อสัตยJสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนJ
ส�วนรวมเหนือประโยชนJส�วนตน ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 



 

 

๕๑ 
 

(๑) ไม�ใช�ตําแหน�ง อํานาจหรือหน�าท่ี หรือไม�ยอมให�ผู�อื่นใช�ตําแหน�ง อํานาจหรือหน�าท่ีของ
ตน แสวงหาประโยชนJสําหรับตนเองหรือผู�อื่น 

(๒) ไม�ใช�ตําแหน�ง อํานาจหรือหน�าท่ี หรือไม�ยอมให�ผู�อื่นใช�ตําแหน�ง อํานาจหรือหน�าท่ีของตน 
ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจ การใช�ดุลพินิจ หรือการกระทําของข�าราชการตํารวจหรือ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐอื่น อันเป2นผลให�การตัดสินใจ การใช�ดุลพินิจ หรือการกระทําของผู�น้ันสูญเสียความ 
เท่ียงธรรมและยุติธรรม 

(๓) ไม�รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญน้ันต�องมี
มูลค�าตามท่ีคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติประกาศกําหนด เว�นแต�ญาติซึ่ง
ให�โดยเสน�หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให�โดยธรรมจรรยา 

(๔) ไม�ใช�เวลาราชการหรือทรัพยJของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนJส�วนตน 
(๕) ไม�ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป2นผลประโยชนJทับซ�อน หรือเป2นการขัดกันระหว�าง

ประโยชนJส�วนตนกับประโยชนJส�วนรวม 
(๖) ดํารงชีวิตส�วนตัวไม�ให�เกิดมลทินมัวหมองต�อตําแหน�งหน�าท่ี ไม�ทําผิดกฎหมายแม�เห็นว�า

เป2นเรื่องเล็กน�อย ไม�หมกมุ�นในอบายมุขท้ังหลาย ไม�ฟุPงเฟPอหรูหรา และใช�จ�ายประหยัดตามฐานะแห�ง
ตน 

ข�อ ๑๒ ข�าราชการตํารวจต�องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล�ายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต�องดีงาม
เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป2นตํารวจ ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย�างเคร�งครัด 

(๒) ไม�สั่งให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายหรือขัดต�อคุณธรรมและ
ศีลธรรม 

(๓) ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีตนรู�หรือควรจะรู�ว�าไม�ชอบด�วยกฎหมาย ในการน้ีให�ทักท�วงเป2น    
ลายลักษณJอักษรต�อผู�บังคับบัญชาผู�สั่ง 

(๔) ไม�เลี่ยงกฎหมาย ใช�หรือแนะนําให�ใช�ช�องโหว�ของกฎหมายเพื่อประโยชนJสําหรับตนเอง
หรือผู�อื่น หรือทําให�สูญเสียความเป2นธรรมในกระบวนการยุติธรรม 

ข�อ ๑๓ ในฐานะเป2นผู�บังคับบัญชา ข�าราชการตํารวจต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป2นผู�นําและเป2นแบบอย�างท่ีดี รวมท้ังเป2นท่ีปรึกษาและท่ีพึ่งของ

ผู�ใต�บังคับบัญชา 
(๒) หมั่นอบรมให�ผู�ใต�บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ     

ว�ากล�าวตักเตือนด�วยจิตเมตตาและให�ความรู�เกี่ยวกับงานในหน�าท่ี 



 

 

๕๒ 
 

(๓) ปกครองบังคับบัญชาด�วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต�องตามทํานองคลองธรรม ยอมรับ
ฟVงความคิดเห็น และไม�ผลักความรับผิดชอบให�ผู�ใต�บังคับบัญชา 

(๔) ใช�หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของตนอย�างเคร�งครัด
และปราศจากความลําเอียง 

ข�อ ๑๔ ในฐานะผู�ใต�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงาน ข�าราชการตํารวจต�องประพฤติปฏิบัติ
ดังน้ี 

(๑) เคารพเชื่อฟVง และปฏิบัติตามคําสั่งผู�บังคับบัญชาท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู�คณะ 
(๓) ปฏิบัติต�อผู�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงานด�วยความสุภาพมีนํ้าใจ รักใคร�สมานฉันทJ 

และมีมนุษยสัมพันธJ รวมท้ังรับฟVงความคิดเห็นของเพื่อนร�วมงาน 
(๔) อุทิศตนเอง ไม�หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดความสําเร็จ

ของงานและชื่อเสียงของหน�วยเป2นท่ีตั้ง 
ข�อ ๑๕ ข�าราชการตํารวจต�องปฏิบัติตามค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ

เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามท่ีผู�ตรวจการแผ�นดินกําหนด ดังน้ี 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตยJ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนJของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชนJส�วนตน และไม�มีผลประโยชนJ  

ทับซ�อน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป2นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(๗) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคJกร 
 
 

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ 
 

ข�อ ๑๖ ข�าราชการตํารวจจะต�องสํานึกในการให�บริการประชาชนด�านอํานวยความยุติธรรม 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยJสิน ให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให�
ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 



 

 

๕๓ 
 

(๑) อํานวยความสะดวกแก�ประชาชนในการร�องทุกขJ กล�าวโทษ ขออนุญาต ขอข�อมูล
ข�าวสาร หรือติดต�อราชการอื่น ด�วยความเต็มใจ เป2นมิตร ไม�เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม�ให�
ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 

(๒) สุภาพ อ�อนน�อม และให�เกียรติประชาชนเพื่อให�เกิดความน�าเคารพยําเกรง ไม�ใช�ถ�อยคํา 
กริยา หรือท�าทาง ท่ีมีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน 

(๓) ในขณะปฏิบัติหน�าท่ี ต�องดํารงตนให�อยู�ในสภาพท่ีพร�อมและเหมาะสมแก�การปฏิบัติ
หน�าท่ีด�วยความน�าเชื่อถือและน�าไว�วางใจ 

(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม�จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร 

(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลร�อง
ขอ 

ข�อ ๑๗ เมื่อเข�าจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ข�าราชการตํารวจต�องยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย�างเคร�งครัด ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให�แก�การปฏิบัติหน�าท่ีอย�างกล�าหาญและมีสติปVญญา 
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณJในการรักษากฎหมายให�ถึงท่ีสุด และดําเนินการตามกฎหมายต�อ

ผู�กระทําความผิด ท้ังน้ีให�ระลึกเสมอว�าการใช�กฎหมายจะต�องคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมด�วย 
(๓) ไม�ใช�มาตรการรุนแรง เว�นแต�การใช�มาตรการปกติแล�ว ไม�เพียงพอท่ีจะหยุดยั้งผู�กระทํา

ความผิดหรือผู�ต�องสงสัยได� 
ข�อ ๑๘ ข�าราชการตํารวจต�องตระหนักว�า การใช�อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรงเป2นมาตรการ

ท่ีรุนแรงท่ีสุด ข�าราชการตํารวจอาจใช�อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ได�ต�อเมื่อมีความจําเป2นภายใต�
กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู�กระทําความผิด หรือผู�ต�องสงสัยใช�อาวุธต�อสู�
ขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อช�วยบุคคลอื่นท่ีอยู�ในอันตรายต�อชีวิต 

เมื่อมีการใช�อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไม�ว�าจะมีผู�บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม� 
ข�าราชการตํารวจต�องรายงานเป2นหนังสือต�อผู�บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที 

ข�อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ การ
ซักถามผู�กระทําความผิด ผู�ต�องหา ผู�ท่ีอยู�ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู�เสียหาย ผู�รู�เห็นเหตุการณJ 
หรือบุคคลอื่น ข�าราชการตํารวจต�องแสดงความเป2นมืออาชีพโดยใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการ
ตํารวจ รวมท้ังใช�ปฏิภาณไหวพริบและสติปVญญา เพื่อให�ได�ข�อเท็จจริงและธํารงไว�ซึ่งความยุติธรรม ซึ่ง
ต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ไม�ทําการทารุณหรือทารุณกรรมต�อบุคคล หรือต�อบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข�องสัมพันธJกับ
บุคคลน้ัน 



 

 

๕๔ 
 

(๒) ไม�ใช� จ�าง วาน หรือยุยงส�งเสริม หรือปล�อยปละละเลยให�มีการทารุณหรือทารุณกรรม
ต�อบุคคล หรือต�อบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข�องสัมพันธJกับบุคคลน้ัน 

(๓) ไม�กระทําการข�มขู�หรือรังควาน หรือไม�ใช�อํานาจท่ีมิชอบ หรือแนะนํา เสี้ยมสอนบุคคล   
ให�ถ�อยคําอันเป2นเท็จหรือปรักปรําผู�อื่น 

(๔) ไม�กักขังหรือหน�วงเหน่ียวบุคคลท่ียังไม�ได�ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา 
(๕) ไม�ใช�อํานาจท่ีมิชอบเพื่อให�ได�มาซึ่งพยานหลักฐาน 
ข�อ ๒๐ ข�าราชการตํารวจต�องควบคุมดูแลบุคคลท่ีอยู�ในการควบคุมของตนอย�างเคร�งครัด

ตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต�องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ไม�ผ�อนปรนให�บุคคลน้ันมีสิทธิหรือได�ประโยชนJโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายและระเบียบ   

แบบแผน 
(๒) ไม�รบกวนการติดต�อสื่อสารระหว�างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห�งกฎหมาย 
(๓) จัดให�บุคคลได�รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยJตามสมควรแก�กรณี 

เมื่อบุคคลน้ันมีอาการเจ็บปHวยหรือร�องขอ 
(๔) ไม�ควบคุมเด็กและเยาวชนร�วมกับผู�กระทําความผิดท่ีเป2นผู�ใหญ� หรือไม�คุมขังผู�หญิง

ร�วมกับผู�ชาย เว�นแต�เป2นกรณีท่ีมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต 
ข�อ ๒๑ ข�อมูลข�าวสารท่ีข�าราชการตํารวจได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามข�อ ๑๙ หรือจาก

การปฏิบัติหน�าท่ีอื่น ข�าราชการตํารวจจะต�องรักษาข�อมูลข�าวสารน้ันเป2นความลับอย�างเคร�งครัด 
เพราะอาจเป2นอันตรายต�อผลประโยชนJหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป2นคุณหรือเป2นโทษท้ังต�อ
ผู�เสียหายหรือผู�กระทําความผิด 

ข�าราชการตํารวจจะเปXดเผยข�อมูลน้ันได�ต�อเมื่อมีความจําเป2นต�อการปฏิบัติหน�าท่ีหรือเพื่อ
ประโยชนJในราชการตํารวจท่ีชอบด�วยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เท�าน้ัน 

……………………………… 
 
 

 

 

 



 

 

๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.ตร.ฉบับน้ี คือ  โดยท่ีข�าราชการตํารวจท่ีมีการกระทํา
หรือความประพฤติท่ียังไม�ถึงข้ันทําผิดวินัย ประกอบกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีข�าราชการตํารวจ
จํานวนมาก จําเป2นต�องกระจายอํานาจ โดยให�จเรตํารวจแห�งชาติสามารถมอบหมายหน�วยงานอื่น
สามารถสอดส�องดูแลแทนจเรตํารวจแห�งชาติได� โดยให�มีศูนยJผิดชอบงานของหน�วยงานต�าง ๆ ด�าน
จริยธรรมเป2นศูนยJเดียวเป2นเอกภาพในการปฏิบัติงาน และต�องการกระจายอํานาจให�ประชาชนเข�ามา
มีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลข�าราชการตํารวจ จึงจําเป2นต�องออกกฎ ก.ตร. น้ี 

( เล�ม ๑๒๕  ตอนท่ี  ๑๐๐ ก            ราชกิจจานุเบกษา  หน�า ๓๐             ๑๙  กันยายน   ๒๕๕๑ ) 

                                     บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ       สง.ก.ตร.                                         โทร. ๐  ๒๒๐๕  ๑๗๒๖ 
ที�       ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘                                                  วนัที�    ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒ 
เรื�อง ตอบขอ้หารือกรณีการรายงานตามนยั กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ 
เรียน   ผบ.ตร. (ผ่าน จตช.) 

ตามหนังสือสั�งการ ผบ ตร. ที� ๐๐๐๑(ผบ) /๑๔๕ ลงวนัที� ๑๑พ.ย.๒๕๕๑ทา้ยหนังสือ สง.จตช.  
ที� ๐๐๐๑ (จตช)/๒๔๕ ลงวนัที� ๓๐ ต.ค.๒๕๕๑ ให ้สง.ก.ตร. พิจารณามีความเห็นกรณี สง.จตช. หรือกรณีการรายงาน
ตามนยักฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้๑๐ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดงันี0  

ประเด็นที� ๑ ในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาของตนหรือหน่วยงานใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจให้สามารถรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตน
สังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั0นเป็นอยา่งไร 

ประเด็นที� ๒  ในกรณีขา้ราชตาํรวจพบว่าขา้ราชการตาํรวจหน่วยงานอื�นละเมิด หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจจะกระทาํอยา่งไร 

ประเด็นที� ๓ กฎ ก.ตร.ที�กาํหนดกรณีหน่วยงานละเมิด หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบายวา่หน่วยงานผิดจริยธรรมเป็น
อยา่งไร 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑) 

บดันี0  อ.ก.ตร.จริยธรรม ในการประชุม ครั0 งที� ๗/๒๕๕๑ เมื�อ ๑๓ พ.ย.๒๕๕๑ ได ้พิจารณาและมีมติ
เรื�องการรายงานตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ ในประเด็น



 

 

๕๖ 
 

ต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ และ ก.ตร.ในการประชุมครั0 งที� ๑/๒๕๕๑  เมื�อวนัที� ๒๑ ม.ค.๒๕๕๒ไดมี้มติรับทราบผล
การดาํเนินการของ อ.ก.ตร.จริยธรรมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดของมติที�ประชุม ดงันี0  

ประเด็นที� ๑  ในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาของตนหรือหน่วยงานใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจให้สามารถรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตน
สังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั0นเป็นอยา่งไร 

 

 

- ๒ - 

ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัด หมายถึง ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัด
ตามลาํดบัตาํแหน่งที�กาํหนดไวต้ามมาตรา ๔๔  แห่ง พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยเหนือที�ตนสังกดัอยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั0นนั0นใหย้ดึหลกัดงันี0  
  ๑.  การายงานจะรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยที�ตนสังกดัชั0นใดชั0นหนึ� งในสามลาํดบัชั0น
ดงักล่าวก็ได ้
  ๒.  การรายงานจะรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัทั0งสามลาํดบั ตามลาํดบัชั0น
ดงักล่าวก็ได ้
  ๓.  หากรายงานตาม ๑ หรือ ๒ แล้ว ผูบ้งัคบับญัชาตาม ๑ หรือ ๒ ดังกล่าวไม่ได้ดาํเนินการใด 
ก็ใหส้ามารถรายงานต่อจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร.ต่อไปก็ได ้
  อนึ� งการรายงานดงักล่าวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ้ ๑๐ วรรคสอง กาํหนดให้ไม่ถือว่าเป็นการกระทาํขา้ม
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนแต่อยา่งใด 
 
  ประเด็นที� ๒  ในกรณีขา้ราชการตาํรวจพบวา่ขา้ราชการตาํรวจหน่วยงานอื�นละเมิดหรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจจะกระทาํอยา่งไร 
  ดาํเนินการเช่นเดียวกบัประเด็นที� ๑ คือรายงานผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานของตนสังกดัอยา่งนอ้ย
สามลาํดบัชั0นฯ ส่วนรายละเอียดของการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูที้�ถูกรายงานกล่าวหาให้สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานต่อไป ทั0งนี0  ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องดงันี0
ประกอบดว้ย 
  ๑. จะตอ้งเป็นเรื�องของการไม่ปฏิบติัตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื�องดงักล่าวไม่ใช่เรื�องของการไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรม ซึ� งมีช่องทางการรายงานอยูแ่ลว้ 
  ๒. จะตอ้งมีระเบียบการปฏิบติัที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการการรายงานวา่เป็นเรื�องการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 



 

 

๕๗ 
 

  ๓.  จะตอ้งคุม้ครองผูร้ายงานเกี�ยวกบัการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
   
  ประเด็นที� ๓ กฎ ก.ตร.ที�กาํหนดกรณีหน่วยงานละเมิด หรือฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบายวา่หน่วยงานผิดจริยธรรมเป็น
อยา่งไร 
 
 
 
 

- ๓ - 
 
  กรณีหน่วยงานตาํรวจฝ่าฝืนละเมิดฯ หมายถึง เป็นกรณีการดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�ความ
รับผิดชอบในการสั�งการ การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการ และการดาํเนินการด้านอื�นๆ ของหน่วยงาน
ตาํรวจโดยหัวหน้าหน่วยงาน ผูรั้กษาการแทน หรือผูป้ฏิบติัราชการแทนที�ได้กระทาํการอนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

 ข้อสังเกตที�ประชุม   ในการกาํหนดระเบียบการรายงานนั0นให้คาํนึงถึง ระดบัชั0นยศของ ผูล้ะเมิด ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดว้ย โดยจะตอ้งมี
ช่องทางที�ให้ผูพ้บเห็นการละเมิดไดมี้โอกาสรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงกวา่ผูล้ะเมิด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎ ก.ตร.ดงักล่าว 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒) 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
     พล.ต.ท. อาจิณ  โชติวงศ์ 
                  (อาจิณ  โชติวงศ)์ 
                   เลขานุการ ก.ตร. 
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                                     บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ     สง.จตช.  โทร.  ๐  ๒๒๐๕  ๓๖๒๐ 

ที�  ๐๐๐๑(จตช)/  ๒๔๕                                                     วนัที�  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

เรื�อง   หารือกรณีการรายงาน ตามนยั กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการ  ตาํรวจ   
           พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ 
เรียน     ผบ.ตร. 

       ๑. เรื�องเดิม 
  ๑.๑  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  และประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทา้ย กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑)  ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื�อวนัที�  ๑๙ ก.ย.๒๕๕๑  และให้ใช้บงัคบัเมื�อพน้กาํหนด ๖๐  
วนั  นบัตั0งแต่วนัที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสารหมายเลข ๑) 
  ๑.๒  คาํสั�ง ตร. ที� ๗๐๒/๒๕๕๑ ลง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๑ แต่งตั0งคณะทาํงานดาํเนินการจดัทาํคู่มือและ
คาํอธิบายแนวทางปฏิบติัและระเบียบการรายงาน ตาม กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารหมายเลข ๒) 
 ๒. ขอ้เทจ็จริง 
  ๒.๑  ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ข้อ ๘  
กาํหนดให ้จตช.มีอาํนาจและหนา้ที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั และสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจในภาพรวมระดบั ตร. ประกอบกบัตามความในขอ้ ๑วรรคแรก  ที�กาํหนดว่าในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบว่า
ผูบ้งัคบับญัชาของตน ขา้ราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ให้สามารถรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั0น และ
หากผูบ้งัคบับญัชาที�ตนรายงานมิไดด้าํเนินการใด  ให้สามารถรายงานถึง จตช. หรือ ผบ.ตร.ได ้ และวรรคทา้ย ให้ ตร. 
โดยการเสนอแนะของ จตช.วางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานตามวรรคแรกให้แลว้เสร็จภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที� กฎ 
ก.ตร.นี0  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๒  ในการประชุมคณะทาํงานจดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางปฏิบติัและระเบียบการรายงานตาม 
กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามขอ้ ๑.๒ เมื�อวนัที�  ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑  
ณ ห้องประชุม ๒  อาคาร ๑ ตร. ที�ประชุมไดพ้ิจารณาเห็นวา่  กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  มีประเด็นปัญหาการตีความหลายประการซึ� งหากไม่ไดข้อ้ยุติจะมีผลกระทบต่อการจดัทาํระเบียบ
เกี�ยวกบัการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ้ ๑๐  วรรคทา้ย 
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 ๓.กฎหมาย กฎและระเบียบเกี�ยวขอ้ง 
  กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ฯลฯ 
  ขอ้ ๑๐  ในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของตน  ขา้ราชการตาํรวจ หรือหน่วยงาน
ตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้สามารถรายงานต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0 น  และหากผูบ้ ังคับบัญชาที�ตนรายงานมิได้
ดาํเนินการใด ใหส้ามารถรายงานถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ และผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติได ้
  การรายงานตามวรรคแรกไม่ถือวา่เป็นการกระทาํขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
  ใหส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงาน
ตามวรรคแรกใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที� กฎ ก.ตร.นี0  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๔.ขอ้พิจารณา 
  ๔๑ เนื�องจากตามความในขอ้ ๑๐  ของ กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ที�กาํหนดให้ขา้ราชการตาํรวจที�พบว่าผูบ้งัคบับญัชาของตน ขา้ราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใด
ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้ขา้ราชการตาํรวจผูน้ั0นสามารถรายงานต่อ
ผู ้บั ง คั บ บั ญ ช า เ ห นื อ ห น่ ว ย ง า น ที� ต น สั ง กั ด ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย ส า ม ลํ า ดั บ ชั0 น   แ ล ะ ห า ก ผู ้บั ง คั บ บั ญ ช า 
ที�ตนรายงานมิไดด้าํเนินการใด ให้สามารถรายงานถึง จตช. หรือ ผบ.ตร. ได ้ แต่เมื�อพิจารณาความในบทบญัญติัใน ขอ้ 
๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดงักล่าวแลว้ อาจแปลความหมาย 
หรือตีความแตกต่างกนัไปหลายแนวทาง  ดงันั0น เพื�อให้การจดัทาํร่างระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานเป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของ กฎ ก.ตร.ดงักล่าว เห็นสมควรเสนอ ก.ตร. เพื�อหารือในประเด็นต่าง ๆ ดงันี0  
   
  ประเด็นที� ๑  การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยเหนือที�ตนไดส้ังกดัอย่างน้อยสามลาํดบัชั0นมี
กรณีตวัอยา่งเพื�อหารือดงันี0  
 
  กรณีที�  ๑  ผบ.หมู่งานธุรการ บก.อก.จต. พบ รอง สว.ธุรการ บก.อก.จต. ละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติั
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรือ ผกก.ฝอ.
บก.อก.จต. หรือ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึ�งใช่หรือไม่ 
  
  กรณีที�  ๒  ผบ.หมู่งานธุรการ บก.อก.จต. พบ รอง ผบก.อก.จต.  ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรือ ผกก.ฝอ.บก.
อก.จต. หรือ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึ�ง  หรือสามารถรายงานผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูถู้กกล่าวหาสามลาํดบัชั0น 
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  กรณีที�  ๓  สถานีตาํรวจที�มี ผกก.เป็นหวัหนา้สถานี  ผบ.หมู่(ป.)  พบวา่ รอง สวป. ละเมิด  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  ถา้พิจารณาเห็นวา่งานปกครองป้องกนัมี สว.
เป็นหวัหนา้งาน ผูน้ั0นสามารถรายงานต่อ รอง ผกก.ปป.หรือ ผกก.สถานีหรือ รอง ผบก.คนใดคนหนึ�ง แลว้แต่กรณี แต่
หากเห็นว่างานปกครองป้องกันมี  รอง ผกก.ปป.เป็นหัวหน้างาน ก็สามารถรายงานต่อ ผกก.สถานี หรือ  
รอง ผบก. หรือ ผบก.หน่วยงานนั0น ๆ  ใช่หรือไม่ 
  กรณีที�  ๔  ขา้ราชการตาํรวจที�ดาํรงตาํแหน่งในกลุ่มตาํแหน่งที�มีหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการฯ เช่น รอง สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปราม บก.ป.พบ สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปราม บก.ป.ละเมิด  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.กลุ่มงาน
ป้องกนัปราบปราม  หรือ ผกก.กลุ่มงานป้องกนัปราบปราม  หรือ รอง ผบก.ป.คนใดคนหนึ�ง หรือสามารถรายงาน รอง 
ผบก.ป. หรือ  ผบก.ป. หรือ รอง ผบช.ก. เพราะหน่วยงานที�สังกดัอยูเ่ป็นกลุ่มตาํแหน่งที�มี ผกก.เป็นหวัหนา้หน่วยงาน 
  กรณีที�  ๕  ขา้ราชการตาํรวจที�ดาํรงตาํแหน่งในกลุ่มตาํแหน่งที�ไม่มีหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการฯ เช่น ผบ.หมู่ประจาํ จต. พบว่า รอง สว. ประจาํ จต. ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ประจาํ จต. หรือ ผกก.ประจาํ จต. หรือ รอง ผบก.
ประจาํ จต. คนใดคนหนึ�ง หรือสามารถรายงานต่อ รอง จตร.(สบ ๗) หรือ จตร. (สบ ๘) หรือ รอง จตช.(สบ ๙)  เนื�องจาก
เป็นกลุ่มตาํแหน่งที�ขึ0นตรงต่อ บช. 
  ประเด็นที� ๒ ในกรณีที�ข้าราชการตาํรวจพบว่าข้าราชการตาํรวจหน่วยงานอื�นละเมิด หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ขา้ราชการตาํรวจที�พบการกระทาํดงักล่าวจะรายงาน
อยา่งไร 
  ประเด็นที� ๓ ในกรณีที�ขา้ราชการตาํรวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาของตน ขา้ราชการตาํรวจหรือ หน่วยงาน
ตาํรวจใดละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจนั0น  มีกรณีใดบ้างที�
หน่วยงานตาํรวจ กระทาํการอนัเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ และการรายงานกรณีดงักล่าวจะดาํเนินการอยา่งไร เนื�องจากในกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยจริยธรรมฯจะกาํหนดเรื�องเฉพาะ
ขา้ราชการตาํรวจกระทาํผดิจริยธรรมไวเ้ท่านั0น ไม่มีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบายวา่หน่วยงานผดิจริยธรรมเป็นอยา่งไร 
  ๔.๒ เนื�องจาก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ จะมีผล
บงัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบงัคบัใช้ในวนัที� ๑๘ พ.ย.๒๕๕๑) ดงันั0นจึง
ไดส้ั�งการให ้จต.ดาํเนินการต่างๆ ไปแลว้ดงันี0  
   ๔.๒.๑ ยกร่างคาํสั�งแต่งตั0งการทาํงานจดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั ตามนยัขอ้ 
๘ ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ� งคณะทาํงานจะประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒิที�เป็นบุคคลภายนอกและข้าราชการตาํรวจในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง  
ผูช่้วย ผบ.ตร.(ปป ๒๓) เป็นประธาน 



 

 

๖๒ 
 

- ๔ - 
   ๔.๒.๒ ร่างแนวทางการปฏิบติัในการรายงาน ตามนยัขอ้ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื�อให้หน่วยต่างๆ ไดท้ราบและถือปฏิบติัไปพลางก่อนซึ� งจะไดแ้ยก
เสนอ ตร.พิจารณาไปอีกส่วนหนึ�ง 
  ๔.๓  ตามความในขอ้ ๑๐ วรรคทา้ย ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที�กาํหนดให้ ตร.โดยการเสนอแนะของ จตช. วางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานกรณีที�ขา้ราชการ
ตาํรวจพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของตน ขา้ราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานตาํรวจใดละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้แลว้เสร็จภายใน ๔๕ วนั นบัแต่วนัที�กฎ ก.ตร. ดงักล่าวประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาซึ�งจะครบกาํหนดในวนัที� ๒ พ.ย.๒๕๕๑ นั0น เนื�องจากมีประเด็นปัญหาการตีความที�จะตอ้งหารือตาม
ขอ้ ๔.๑ จึงทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการยกร่างระเบียบการรายงานไดท้นัภายในกาํหนดดงันั0นจึงเห็นควรนาํเสนอ ก.ตร.
พิจารณาดงันี0  
   ๔.๓.๑ พิจารณาขอ้หารือตามขอ้ ๔.๑ 
   ๔.๓.๒ อนุมติัใหข้ยายเวลาการออกระเบียบเกี�ยวกบัการรายงานตามความในขอ้ ๑๐ วรรคทา้ย
ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปก่อน  เมื�อได้ข้อยุติแล้วให้
ดาํเนินการวางระเบียบการรายงานฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายใจ ๓๐ วนั 
  ๕.ขอ้เสนอ 
              เห็นควรดาํเนินการตามขอ้ ๔.๓ 
  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 
 
                                                                           พล.ต.อ. ปทปี  ตันประเสริฐ 

                                                         ( ปทีป  ตนัประเสริฐ ) 
                                                                                                      จตช. 
 
 
 
 
 
    

ที� ๐๐๐๑ (ผบ.)/  ๑๔๕ 
ผบช.สง.ก.ตร. 

- พิจารณามีความเห็นเสนอโดยด่วน 
 

                                     พล.ต.อ. พชัรวาท  วงษ์สุวรรณ 
                                  (พชัรวาท   วงษสุ์วรรณ) 
         ผบ.ตร. 

                                                       ๑๑ พ.ย. ๕๑ 
                                                                                                 



 

 

๖๓ 
 

                                     บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ               ตร.   โทร. ๐-๒๒๐๕-๓๗๓๘ 

ที�     ๐๐๐๑  (ผบ.)/  ๑๕๑                                                  วนัที�   ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 

เรื�อง   แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

จตช., รอง ผบ.ตร., ผูช่้วย ผบ.ตร. และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า 
ผบช., ผบก. ใน สง.ผบ.ตร. และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า 

  ตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ขอ้ ๘กาํหนดให้จเร
ตาํรวจแห่งชาติมีอาํนาจและหนา้ที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางปฏิบติัและสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจในภาพรวมระดบัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ และในขอ้ ๑๐ วรรคสามให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยการ
เสนอแนะของจเรตาํรวจแห่งชาติวางระเบียบเกี�ยวกบัการรายงาน ตาม ขอ้ ๑๐วรรคแรก ให้แลว้เสร็จภายในสี� สิบห้าวนั
นบัแต่วนัที�กฎ ก.ตร.นี0ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั0น 

ดงันั0น เพื�อใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบั การรายงานกรณีมีการพบขา้ราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจตามนัยกฎ ก.ตร.ดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงได้
กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการรายงานไวด้งันี0  

๑. กรณีจเรตาํรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตาํรวจและหรือขา้ราชการตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ใหจ้เรตาํรวจแห่งชาติดาํเนินการดงันี0  

๑.๑ ในกรณีที�พบขา้ราชการตาํรวจตั0งแต่ระดบั ผูบ้งัคบัการ ขึ0นไปให้รายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติ เพื�อทราบ 

๑.๒ แจ้งผูบ้งัคบับญัชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ หรือ 
ผูบ้งัคบัการในสังกดัสาํนกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติสอบขอ้เทจ็จริง เพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที� 

๑.๓ ในกรณีที�จเรตํารวจแห่งชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให้ รองจเรตํารวจแห่งชาติ,  
จเรตํารวจ รอง จเรตาํรวจ ไปกํากับและติดตามการพิจารณาข้อเท็จจริง หรือตั0 งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ที� เป็นอิสระจากกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการในสังกัด สํานักงาน 
ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติก็ได ้

 
 
 
 
 

ด่วนที�สุด 



 

 

๖๔ 
 

- ๒ - 

๒. กรณีขา้ราชการตาํรวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาของตน ขา้ราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจใดละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ตามขอ้ ๑๐ วรรคแรกให้สามารถรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือหน่วยงานที�ตนสังกดัไดอ้ยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั0น 

๓. เมื�อผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บรายงานตามขอ้ ๒ แลว้ให้ดาํเนินการสอบขอ้เท็จจริงหรือตั0งคณะกรรมการ
สอบขอ้เทจ็จริงภายใน ๑๕ วนั นบัแต่ไดรั้บการรายงานเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป 

๔. หากผูบ้งัคบับญัชาที�ไดรั้บรายงานมิไดด้าํเนินการใด ภายในระยะเวลาที�กาํหนดให้สามารถรายงาน
ถึงจเรตาํรวจแห่งชาติ หรือผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติได ้โดยไม่ถือวา่เป็นการกระทาํขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

ทั0งนี0  การรายงานกรณีมีการพบขา้ราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตาํรวจ ตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ใหร้ายงานพร้อมทั0งแสดงพยานหลกัฐานต่างๆ ซึ� งยืนยนัวา่มีการละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใหผู้รั้บรายงานทราบดว้ย 

๕.  เมื�อดาํเนินการสอบขอ้เท็จจริง หรือตั0งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงแลว้มีมูลฟังไดว้า่ขา้ราชการ
ตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจใดกระทาํละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
ใหด้าํเนินการทางวนิยัไปตามอาํนาจหนา้ที� 

จึงแจง้มาเพื�อทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พล.ต.อ. พชัรวาท    วงษ์สุวรรณ 
             (พชัรวาท     วงษสุ์วรรณ) 

ผบ.ตร. 



 

 

๖๕ 
 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง แจง้การพบขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ( ผูบ้งัคบับญัชาของผูต้รวจพบ อยา่งนอ้ย ๓ ลาํดบัชั�น ) 

 

  ด้วย (  ยศ ชื� อ ชื� อสกุล ตําแหน่ง ผู ้ตรวจพบ )  พบว่า   (  ยศ ชื� อ ชื� อสกุล ตําแหน่ง                       
ผูถู้กตรวจพบ ) ไดล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                   
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื� อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ              
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ                   
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )   

 จึงเรียนมายงัท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ               
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป 
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณี ข้าราชการตํารวจตรวจพบผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรือ
 หน่วยงานตาํรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

 

 

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๖๖ 
 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง แจง้การพบขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ผบ.ตร. / จตช. 

 

  ดว้ย ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูต้รวจพบ )  พบว่า  ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง              
ผูถู้กตรวจพบ ) ไดล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื� อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ               
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )  ซึ� งขา้พเจา้ ไดร้ายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั�น
ทราบแลว้คือ ( ระบุ ยศ ชื�อ ชื�อสกุล และตาํแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาที�รายงาน ) แต่ผูบ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวยงัมิไดด้าํเนินการในกรณีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 จึงเรียนมายงัท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป พร้อมนี� ไดแ้นบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งมา
ดว้ยแลว้ 
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณี ผู ้บังคับบัญชาที� รับรายงานเบื�องต้นแล้วไม่ดํา เนินการใดภายใน ๑๕ ว ัน 
 นบัแต่ไดรั้บรายงาน 

 

   

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๖๗ 
 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง แจง้การพบขา้ราชการตาํรวจ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ผบ.ตร. / จตช. 

 

  ดว้ย ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูต้รวจพบ )  พบว่า  ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง              
ผูถู้กตรวจพบ ) ไดล้ะเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื� อมเสียต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ               
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )  ซึ� งขา้พเจา้ ไดร้ายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งนอ้ยสามลาํดบัชั�น
ทราบแลว้คือ ( ระบุ ยศ ชื�อ ชื�อสกุล และตาํแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาที�รายงาน ) แต่ผูบ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวยงัมิไดด้าํเนินการในกรณีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 จึงเรียนมายงัท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐ เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป พร้อมนี� ไดแ้นบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งมา
ดว้ยแลว้ 
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณี ผู ้บังคับบัญชาที� รับรายงานเบื�องต้นแล้วไม่ดํา เนินการใดภายใน ๑๕ ว ัน 
 นบัแต่ไดรั้บรายงาน 

 

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๖๘ 
 

 

 

 
           

 ส่วนราชการ                                    โทร.                                                      

ที�                                               วนัที�                                                                  

เรื�อง รายงานการพบขา้ราชการตาํรวจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

 และจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เรียน   ผบ.ตร.  

 

  ดว้ย ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูต้รวจพบ )  พบวา่  ( ยศ ชื�อ ชื�อสกุล ตาํแหน่ง ผูถู้กตรวจพบ ) 
ได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์ที�ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื�อมเสีย       
ต่อชื�อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติหรือวิชาชีพตาํรวจ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้( ระบุขอ้ที�ละเมิด )   

 จึงขอรายงานกรณีดงักล่าวมายงัท่านตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๘ วรรคสอง เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ต่อไป   
 
 
 
 
    ( ลงชื�อ ยศ ชื�อ และตาํแหน่ง ของผูร้ายงาน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร. 

 

 

                                                                 บนัทึกขอ้ความ 



 

 

๖๙ 
 

                             บันทกึข้อความ  

ส่วนราชการ     ตร.    โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๑๘๔ 
ที�  ๐๐๓๒.๙๓/ว ๐๐๐๕                        วนัที�   ๑๒    มกราคม   ๒๕๕๒ 
เรื�อง   การดาํเนินการตาม กฎ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ผบช. หรือ ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า 
ผบก.ในสังกดั สง.ผบ.ตร. หรือ ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า  

                          ตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๘ วรรคสาม   
ให้ จตช.จดัให้มีศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใน
ระดบั ตร.  รวมทั�งประสานกบั บช.ต่าง ๆ จดัตั�งศูนยด์งักล่าวหรือแต่งตั�งที�ปรึกษาดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข อ ง ตํา ร ว จ ใ น ร ะ ดับ  บ ช . ห รื อ  บ ก .     ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล้ว แ ต่ ก ร ณี   แ ล ะ  ข้อ  ๑ ๑  ใ ห้  จ ต ช . 
มีหนา้ที�เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพื�อแกไ้ข เพิ�มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ให้
เหมาะสมกบักาลเวลาและสถานการณ์ โดยในวรรคสอง กาํหนดใหข้า้ราชการตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจทุกระดบั
มีสิทธิและเสรีภาพที�จะเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 
หรือเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ โดยส่งขอ้เสนอหรือ
ความเห็นดงักล่าวไปยงั จตช.  นั�น 
         เพื�อให้การดาํเนินการเกี�ยวก ับการให้คาํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวก ับการปฏิบตัิและการรวบรวม
ความเห็นเกี�ยวก ับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงใหห้น่วยต่างๆจดัตั�งศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ตํา ร ว จ  ห รื อ แ ต่ ง ตั� ง ที� ป รึ ก ษ า ด้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ห น่ ว ย 
ในระดบั บช. หรือ บก. ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี เป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมแจง้ขอ้มูลผูรั้บผิดชอบให้คาํปรึกษา
ของศูนยน์ั�น ๆ ไปยงั ตร. (ผ่าน จต.) รวมทั�งให้ประชาสัมพนัธ์ให้ขา้ราชการตาํรวจในสังกดัทราบ กรณีขา้ราชการ
ตาํรวจหรือหน่วยงานตาํรวจ มีความประสงค์ที�จะเสนอปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของตาํรวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไ้ขปรับปรุง ใหส้ามารถส่งความเห็นและขอ้เสนอดงักล่าว
ผา่นทาง www.jaray.police.go.th  เพื�อจะไดร้วบรวมเสนอความเห็นต่อ ก.ตร.พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
  จึงแจง้มาเพื�อทราบและถือปฏิบติั 

พล.ต.อ. ปทปี  ตันประเสริฐ 
(ปทีป  ตนัประเสริฐ) 
  จตช.ปรท.ผบ.ตร. 

ด่วนที�สุด 



 

 

๗๐ 
 

 

คาํสั�งสํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

ที�   ๑๓๙/๒๕๕๒ 

เรื�อง  แต่งตั8งคณะทาํงานดําเนินการจัดทาํคู่มอืและคาํอธิบายแนวทางปฎบัิต ิ

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

                 ตามคาํสั�ง สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ที� ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวนัที� ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  เรื�องแต่งตั�ง   
คณะทํางานดํา เนินการจดัทําคู ่มือและคาํอธิบายแนวทางปฏิบตัิและระเบียบการ รายงาน ตาม กฎ ก.ตร. 
วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื�อดาํเนินการ  ตาม กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ 8 ซึ� งให้จเรตาํรวจแห่งชาติมีอาํนาจและหนา้ที�ให้คาํปรึกษา
แนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ   จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการ
ปฏิบติัและสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจในภาพรวม ระดบัสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ  นั�น 
 เพื�อให้การดาํเนินการตาม กฎ ก.ตร.ดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมติที�ประชุมคณะทาํงาน ตามคาํสั�ง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ที� ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวนัที� ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  
ค รั� ง ที�  ๑ / ๒ ๕ ๕ ๑  เ มื� อ ว ัน ที�  ๒ ๑  ตุ ล า ค ม   ๒ ๕ ๕ ๑  จึ ง ใ ห้ ย ก เ ล ิก คํา สั� ง สํ า นั ก ง า น ตํา ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  
ที� ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวนัที� ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  และแต่งตั�งคณะทาํงาน ดาํเนินการจดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ดงันี� .- 

 ๑. คณะทาํงานประกอบดว้ย  
 ๑.๑ พลตาํรวจโท สถาพร   หลาวทอง   เป็นประธานคณะทาํงาน 
  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ (งานป้องกนัปราบปราม ๒๓)    

๑.๒ จเรตาํรวจ (หวัหนา้ จเรตาํรวจ)              เป็นรองประธานคณะทาํงาน 
๑.๓ จเรตาํรวจ (เขตตรวจราชการ ๒-๑๐)           เป็นคณะทาํงาน 
๑.๔ ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ                 เป็นคณะทาํงาน 
๑.๕ ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการศึกษา  เป็นคณะทาํงาน 
๑.๖ พลตาํรวจตรี ยงยศ  นาคเฉลิม            เป็นคณะทาํงาน/เลขานุการ 
 รองจเรตาํรวจ                              
๑.๗ ผูบ้งัคบัการกองวนิยั           เป็นคณะทาํงาน 
 



 

 

๗๑ 
 

- ๒ - 
๑.๘  ผูบ้งัคบัการกองตรวจสอบ     เป็นคณะทาํงาน 
 และทะเบียนประวติั 
๑.๙ ผูบ้งัคบัการกองบงัคบัการอาํนวยการ                เป็นคณะทาํงาน/ผูช่้วยเลขานุการ 
 สาํนกังานจเรตาํรวจ                                        
๑.๑๐ พนัตาํรวจเอก สรไกร  พลูเพิ�ม                        เป็นคณะทาํงาน 
 รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการอาํนวยการกองบญัชาการตาํรวจสันติบาล     
๑.๑๑  ผูก้าํกบัการ ฝ่ายรับเรื�องราวร้องทุกข ์              เป็นเจา้หนา้ที� 
 กองบงัคบัการอาํนวยการ  สาํนกังานจเรตาํรวจ           
๑.๑๒ ผูก้าํกบัการ ฝ่ายยทุธศาสตร์                           เป็นเจา้หนา้ที� 
 กองบงัคบัการอาํนวยการ  สาํนกังานจเรตาํรวจ  
๑.๑๓ รองผูก้าํกบัการ ฝ่ายรับเรื�องราวร้องทุกข ์         เป็นเจา้หนา้ที� 
 กองบงัคบัการอาํนวยการ  สาํนกังานจเรตาํรวจทุกนาย      
๑.๑๔ สารวตัร ฝ่ายรับเรื�องราวร้องทุกข ์                   เป็นเจา้หนา้ที� 
 กองบงัคบัการอาํนวยการ  สาํนกังานจเรตาํรวจทุกนาย          

๒. อาํนาจหนา้ที�ของคณะทาํงาน 
 ๒.๑ ให้พิจารณาศึกษารายละเอียด ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที�กาํหนดใหข้า้ราชการตาํรวจตอ้งปฎิบติั 
 ๒.๒ จดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางปฏิบตัิ ตาม กฎ ก.ตร.ดงักล่าว ให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลากาํหนด โดยให้ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบการดาํเนินการ 
 ๒.๓ เชิญผูท้รงคุณวุฒิที�มีประสบการณ์และผูป้ฎิบติังานในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งทั�งจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  มาเพื�อให้ข้อมูล เอกสาร ข้อเท็จจริง ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่
คณะทาํงาน 

 ๒.๔ เสนอแต่งตั�งบุคคลเป็นคณะทาํงานเพิ�มเติมตามความเหมาะสม 
  
 ทั�งนี�   ตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป 

    สั�ง  ณ  วนัที�    ๒๕    มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๒ 

พลตาํรวจเอก ปทปี  ตันประเสริฐ 
     ( ปทีป  ตนัประเสริฐ ) 

    จเรตาํรวจแห่งชาติ  ปฏิบติัราชการแทน  
 ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ              
     



 

 

๗๒ 
 

 
คาํสั�งสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ที� ๑๘๕/๒๕๕๒ 
เรื�อง  แต่งตั0งคณะกรรมการศนูยส่์งเสริมจริยธรรมและใหค้าํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติั 

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

-------------------------------- 
ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๕ กาํหนดให้

กองบญัชาการศึกษา ทาํหนา้ที�เป็นศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขา้ราชการตาํรวจ มีหนา้ที�กาํหนด
ตวัชี0วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กาํหนด
หลกัสูตรพฒันาและฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจเกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เทียบเท่าระดบัสากลโดยมีการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมในสํานกังานตาํรวจแห่งชาติเป็นประจาํ
ทุกปี และขอ้ ๘ ใหจ้เรตาํรวจแห่งชาติจดัใหมี้ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ตลอดจนจดัทาํคู่มือและคาํอธิบายแนวทางการปฏิบติั ประกอบกบัในการประชุมของจเร
ตาํรวจแห่งชาติ เมื�อวนัที� ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๒ ที�ประชุมมีมติให้รวมศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและศูนยใ์ห้คาํปรึกษา
แนะนาํตาม กฎ ก.ตร.ดงักล่าวเป็นศูนยเ์ดียวกนั นั0น 

เพื�อให้การปฏิบติัตาม กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บงัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงใหด้าํเนินการดงันี0 

๑. จดัตั0 งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและให้คาํปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ ณ กองบญัชาการศึกษา ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

๒. แต่งตั0 งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและให้คาํปรึกษาแนะนําการปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ประกอบดว้ย 

 ๒.๑ จเรตาํรวจแห่งชาติ     เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองจเรตาํรวจแห่งชาติ     เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการศึกษา     เป็นกรรมการ 
 ๒.๔ จเรตาํรวจ (หวัหนา้จเรตาํรวจ)     เป็นกรรมการ 
 ๒.๕ ผูบ้ญัชาการ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ    เป็นกรรมการ 
 ๒.๖ ผูบ้ญัชาการ ตาํรวจสอบสวนกลาง    เป็นกรรมการ 

                         ๒.๗ ผูบ้ญัชาการ ตาํรวจนครบาล     เป็นกรรมการ 
๒.๘ ผูบ้ญัชาการ ตาํรวจภูธรภาค ๑     เป็นกรรมการ 



 

 

๗๓ 
 

- ๒ - 
๒.๙ ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ เป็นกรรมการ 
๒.๑๐ ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานกฎหมายและสอบสวน  เป็นกรรมการ 
๒.๑๑ ผูบ้งัคบัการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวติั  เป็นกรรมการ 
๒.๑๒ ผูบ้งัคบัการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย  เป็นกรรมการ 
 ตาํรวจแห่งชาติ 
๒.๑๓ ผูบ้งัคบัการ กองสารนิเทศ     เป็นกรรมการ 
๒.๑๔  ผูบ้งัคบัการ กองวนิยั     เป็นกรรมการ 
๒.๑๕  ผูบ้งัคบัการ กองอาํนวยการและมาตรฐานการศึกษา  เป็นกรรมการ 
๒.๑๖  ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ  เป็นกรรมการ 
  ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ จาํนวน ๓ คน 

 ๒.๑๗  ผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการอาํนวยการ    เป็นกรรมการและเลขานุการ   
   สาํนกังานจเรตาํรวจ 
 ๒.๑๘  รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการอาํนวยการ   เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
         สาํนกังานจเรตาํรวจ 
 ๒.๑๙  รองผูบ้งัคบัการ กองอาํนวยการและมาตรฐาน  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
   การศึกษา (ที�รับมอบหมาย) 
 ๒.๒๐  ผูก้าํกบัการ ฝ่ายอาํนวยการ     เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
   กองบงัคบัการอาํนวยการ สาํนกังานจเรตาํรวจ 
 ๒.๒๑  ผูก้าํกบัการ ฝ่ายอาํนวยการ ๒     เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
   กองอาํนวยการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.๒๒ ผูก้าํกบัการ ฝ่ายอาํนวยการ ๔     เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  กองอาํนวยการและมาตรฐานการศึกษา 

๓. อาํนาจหนา้ที� 
 ๓.๑ กาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนินงานของศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและให้คาํปรึกษาแนะนาํการ

ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจให้เป็นตามไป กฎ ก.ตร.ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตาํรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดงันี0 

  ๓.๑.๑ กาํหนดตวัชี0 วดัและหลกัเกณฑ์การประเมิน เพื�อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และ
ขา้ราชการตาํรวจที�ประพฤติปฏิบติัดีเยี�ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

  ๓.๑.๒ รณรงค ์ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ ให้หน่วยงานและขา้ราชการตาํรวจประพฤติ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

  ๓.๑.๓ กําหนดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเกี�ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณรวมทั0งสร้างเครือข่ายทั0งภายในและภายนอกสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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- ๓ - 
 ๓.๑.๔ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจแก่ขา้ราชการ

ตาํรวจและหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพื�อประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
 ๓.๑.๕ พิจารณาคดัเลือกประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตาํรวจ ที�ประพฤติ

ปฏิบติัดีเยี�ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เชิญผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูแ้ทนส่วนราชการ องคก์ารเอกชนหรือองค์การอื�นๆ มาเป็นที�ปรึกษา

หรือใหข้อ้คิดเห็นตามสมควร 
 ๓.๓ แต่งตั0งเจา้หน้าที�เพื�อสนับสนุนการดาํเนินการของศูนยส่์งเสริมจริยธรรมและให้คาํปรึกษา

แนะนาํการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ รวมทั0งมอบหมายให้หน่วยงานหรือผูใ้ด
ดาํเนินการตามเห็นสมควร 

 ๓.๔ มีอาํนาจออกคาํสั�งหรือระเบียบที�ไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ เพื�อสนบัสนุนการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

ทั0งนี0   ตั0งแต่วนัที�  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๒  เป็นตน้ไป 

สั�ง ณ  วนัที�  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

พลตาํรวจเอก  พชัรวาท   วงษ์สุวรรณ 
                        (พชัรวาท   วงษสุ์วรรณ) 
                      ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 


