กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
_______________

อาศัย อํา นาจตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 และมาตรา 280
พระราชบัญญัตติ าํ รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 31(2) และมาตรา 77 และมติ ก.ตร.ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ก.ตร.จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 2 ให้ใ ช้ป ระมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจท้า ยกฎ ก.ตร.นี้ เป็ นกรอบแห่ง การ
ประพฤติปฏิบตั ขิ องข้าราชการตํารวจ
ข้อ 3 ให้ถอื ว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร.นี้ เป็ นประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการตํารวจตามมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และเป็ นจรรยาบรรณของตํารวจ
ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัตติ าํ รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข้อ 4 ในการพิจารณาสรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตัง้ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดรวมทัง้ การโยกย้าย การ
เลื่อนตําแหน่ ง การเลื่อนขัน้ เงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทัง้ ในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือ
หน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตาํ รวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคํานึงถึง
พฤติกรรม การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้อ 5 ให้กองบัญชาการศึกษาทําหน้าที่เป็ นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการ
ตํารวจ มีหน้าที่กาํ หนดตัวชี้วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่ วยงานและข้าราชการตํารวจที่
ประพฤติปฏิบตั ิดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทัง้ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กําหนดหลักสู ตร พัฒนาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทัง้ สร้าง
เครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจให้
เทียบเท่าระดับสากล
ตัวชี้วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจที่ประพฤติ
ปฏิบตั ิดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทัง้ แผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกให้
กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชัน้ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ตร. ด้วย
ข้อ 6 ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติประกาศเชิดชู เกียรติหน่ วยงานและข้าราชการตํารวจในระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ประพฤติปฏิบตั ดิ เี ยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประจําทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ 5 วรรคสอง

-2ให้ส าํ นัก งานผู บ้ ญั ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ กองบัญ ชาการ และหน่ ว ยงานเทีย บเท่ า กองบัญ ชาการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
ข้อ 7 ให้สถาบันการฝึ กอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินาํ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจไปกําหนดเป็ นหลักสู ตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีหน้าที่สนับสนุ นการ
ดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามข้อ 5 วรรคแรก
ข้อ 8 ให้จเรตํารวจแห่งชาติมอี าํ นาจและหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มอื และคําอธิบายแนวทางการปฏิบตั ิ และสอดส่องดูแลการรักษาประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หากจเรตํารวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติภูมขิ องสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติรายงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
และแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเรตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ
ไปกํากับและติดตามการสอบขอ้ เท็จจริงหรือตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็ นอิสระจากกองบัญชาการหรือหน่วยงาน
เทียบเท่ากองบัญชาการนัน้ ก็ได้
ให้จเรตํารวจแห่ งชาติจดั ให้มีศูนย์ให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งในระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทัง้ ประสานกับกองบัญชาการต่าง ๆ จัดตัง้ ศูนย์ดงั กล่าวหรือแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสมแล ้วแต่กรณี
ข้อ 9 ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหน่ วยงานทุกระดับมีอาํ นาจและหน้าที่สนับสนุ นส่งเสริมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ สอดส่องดูแลมิให้มกี ารละเมิด ฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตาม หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ิตาม และไม่ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้ถือว่า
ผูบ้ งั คับบัญชานัน้ จงใจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้อ 10 ในกรณีท่ ขี า้ ราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรือหน่วยงานตํารวจ
ใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้สามารถรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือหน่ วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชัน้ และหากผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดาํ เนินการใด ให้สามารถ
รายงานถึงจเรตํารวจแห่งชาติ หรือผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถอื ว่าเป็ นการกระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่งชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงาน
ตามวรรคแรกให้แล ้วเสร็จภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่วนั ที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 11 ให้จเรตํา รวจแห่ งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่ อ ก.ตร. เพื่อ แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุ ง
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์

-3ข้าราชการตํารวจหรือหน่วยงานตํารวจทุกระดับมีสทิ ธิและเสรีภาพที่จะเสนอปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยส่งข้อเสนอหรือความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ
ข้อ 12 ข้าราชการตํารวจซึ่งต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกําหนดประมวลจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนัน้ ไว้เป็ นการเฉพาะ ต้องถือปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนัน้
ด้วย
ก.ตร. อาจให้มกี ารกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจที่ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
สายงานใดได้ตามที่เห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551

สมัคร สุนทรเวช
( นายสมัคร สุนทรเวช )
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 100 ก 19 ก.ย.51)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
(แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551)
...............................................
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอี าํ นาจและหน้าที่ท่ สี าํ คัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษัตริย ์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระ
ราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนําผูก้ ระทําผิดกฎหมาย
เข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล
และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมัน จึงจําเป็ นต้องกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เป็ นกรอบการ
ประพฤติปฏิบตั ขิ องข้าราชการตํารวจให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดแี ละเป็ นมาตรฐาน
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบด้วย
(1) คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ เป็ นเครื่องเหนี่ยวรัง้ ให้ขา้ ราชการตํารวจอยู่ใน
กรอบของศี ลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางชี้นําให้ข า้ ราชการตํารวจบรรลุถึงปณิ ธานของการเป็ น
ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์
(2) จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดีท่ เี ป็ นข้อประพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าที่ของข้าราชการตํารวจ
เพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมัน่ และยอมรับ
(3) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบตั ิหน้าที่ของวิชาชีพตํารวจ ที่
ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อธํารงไว้ซ่ งึ ศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องข้าราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไม่เลือกปฏิบตั ”ิ หมายความว่า การไม่ใช้ความรูส้ กึ พึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจส่วนตัวต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกาํ เนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทาง
การเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน บริการ ตําแหน่ งหน้าที่การงาน สิทธิประโยชน์ หรือ
ประโยชน์อ่ นื ใด หรือคํามัน่ สัญญาที่จะให้หรือจะได้รบั สิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบตั หิ รือกระทําใด ๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจของ
บุคคล ในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือก่ อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือดู ถูกศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์
ข้อ 3 ข้าราชการตํารวจต้องเคารพและปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่าง
เคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะต้อง
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หากไม่แน่ ใจว่าการที่ตนได้กระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเป็ นหรือจะเป็ นการ
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจหรือ ไม่ ให้ข า้ ราชการตํา รวจนัน้
ปรึกษาหารือผูบ้ งั คับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้คาํ ปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ข้อ 8 วรรคสาม
ส่วนที่ 1
คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ
ข้อ 4 ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็ นเครื่องเหนี่ยวรัง้ ในการ
ประพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั แิ ต่ส่ งิ ที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นธรรม
(2) การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึ กตนเองให้ประพฤติปฏิบตั อิ ยู่ในความสัจ ความดีเท่านัน้
(3) การอดทน อดกลัน้ และอดออม ที่จะไม่ประพฤติลว่ งความสัจสุจริต ไม่วา่ ด้วยเหตุประการใด
(4) การรูจ้ กั ละวางความชัว่ ความทุจริต และรูจ้ กั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง
ข้อ 5 ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบตั ิตามค่ านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามที่ผูต้ รวจการแผ่นดินกําหนด ดังนี้
(1) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจติ สํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ข้อ 6 ข้าราชการตํารวจต้องยึดถืออุดมคติของตํารวจ 9 ประการ เป็ นแนวทางชี้นาํ การประพฤติตนและ
ปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อบรรลุถงึ ปณิธานของการเป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ ดังนี้
(1) เคารพเอื้อเฟื้ อต่อหน้าที่
(2) กรุณาปราณีต่อประชาชน
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ
(4) ไม่หวัน่ ไหวต่อความยากลําบาก
(5) ไม่มกั มากในลาภผล
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มุง่ บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชนแก่ประชาชน
ดํารงตนในยุตธิ รรม
กระทําการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ

ส่วนที่ 2
จริยธรรมของตํารวจ
ข้อ 7 ข้า ราชการตํา รวจต้อ งเคารพ ศรัท ธา และยึด มั่น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย ์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผูใ้ ดล่วงละเมิด
(2) สนับสนุ นการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็ นกลางทางการเมืองไม่เป็ นผู บ้ ริหารหรือ
กรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นคุณหรือเป็ นโทษแก่พรรคการเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทัง้ ใน
ระดับชาติและท้องถิ่น
ข้อ 8 ข้าราชการตํารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญ และ
ตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 9 ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบตั หิ น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ เป็ นสําคัญ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กลา้ หาญและ
อดทน
(3) ปฏิบ ตั ิ หน้าที่ด ว้ ยความรับ ผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ ล ะทิ้ง หน้าที่ ไม่ หลีกเลี่ย งหรื อปัด ความ
รับผิดชอบ
(4) ดู แลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ติ ่อทรัพย์สนิ ของตนเอง
(5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือจากประชาชนผูม้ า
ติดต่ อราชการ เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุ ติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ กําหนด
ข้อ 10 ข้าราชการตํารวจต้องมีจติ สํานึกของความเป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและ
เชื่อมัน่ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้

-4(1) มีท่าทีเป็ นมิตร มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูร้ บั บริการ รวมทัง้
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(2) ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพ
หรือไม่ให้เกียรติ รวมทัง้ ไม่ใช้ถอ้ ยคํา กริยา หรือท่าทาง ที่มลี กั ษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) เอื้อเฟื้ อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ หรือ
ประสบเคราะห์จากอุบตั เิ หตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยหรือผูก้ ระทําผิดกฎหมาย
หรือไม่
(4) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนที่รอ้ งขอ ต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นเท็จแก่
ประชาชน
ข้อ 11 ข้าราชการตํารวจต้องหมัน่ ศึ กษาหาความรู อ้ ยู่ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทนั โลกทัน
เหตุการณ์ และมีความชํานาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทัง้ ต้องศึกษาหาความรู เ้ กี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ธรรมเนียมการปฏิบตั ขิ องส่วนราชการในกระบวนการยุตธิ รรม เช่น ฝ่ ายอัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และกระทรวง ทบวง กรม
อื่น ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่ างกลมกลืนแนบเนียน และเป็ น
ประโยชน์ต่อราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข้อ 12 ข้าราชการตํารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมัน่ ในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ไม่ใช้ตาํ แหน่ง อํานาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผูอ้ ่ นื ใช้ตาํ แหน่ง อํานาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหา
ประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือผูอ้ ่ นื
(2) ไม่ใช้ตาํ แหน่ง อํานาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผูอ้ ่ นื ใช้ตาํ แหน่ง อํานาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทาง
จูงใจหรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทําของข้าราชการตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็ นผล
ให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทําของผูน้ นั้ สูญเสียความเที่ยงธรรมและยุตธิ รรม
(3) ไม่รบั ของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนัน้ ต้องมีมลู ค่าตามที่
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด
(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน
(5) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(6) ดํารงชีวติ ส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตําแหน่งหน้าที่ ไม่ทาํ ผิดกฎหมายแมเ้ ห็นว่าเป็ นเรื่อง
เล็กน้อย ไม่หมกมุน่ ในอบายมุขทัง้ หลาย ไม่ฟ้ งุ เฟ้ อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
ข้อ 13 ข้าราชการตํารวจต้องภาคภูมใิ จในวิชาชีพ กลา้ ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็ นตํารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้

-5(1) ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่อย่ า งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ตามรัฐธรรมนู ญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ไม่สง่ั ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั กิ ารในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ตนรู ห้ รือควรจะรูว้ ่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทกั ท้วงเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ง่ั
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือผูอ้ ่ ืน
หรือทําให้สูญเสียความเป็ นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรม
ข้อ 14 ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการตํารวจต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต นเป็ นผู น้ ํ า และเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี รวมทั้ง เป็ นที่ ปรึ ก ษาและที่ พึ่ งของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(2) หมัน่ อบรมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายึดถือปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรูเ้ กี่ยวกับงานในหน้าที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟังความ
คิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่ างเคร่ งครัด และ
ปราศจากความลําเอียง
ข้อ 15 ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการตํารวจต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) รักษาวินยั และความสามัคคีในหมูค่ ณะ
(3) ปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีนาํ้ ใจ รักใคร่ สมานฉันท์ และมีมนุษ
สัมพันธ์ รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
(4) อุทศิ ตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดความสําเร็จของงานและ
ชื่อเสียงของหน่วยเป็ นที่ตงั้
ส่วนที่ 3
จรรยาบรรณของตํารวจ
ข้อ 16 ข้าราชการตํารวจจะต้องสํานึกในการให้บริการประชาชนด้านอํานวยความยุติธรรม และความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้สอดคล ้องกับรัฐธรรมนู ญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมัน่ และ
ศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้

-6(1) อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อ
ราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็ นมิตร ไม่เลือกปฏิบตั ิ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(2) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยําเกรง ไม่ใช้ถอ้ ยคํา กริยา หรือ
ท่าทาง ที่มลี กั ษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ ต้องดํารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่
การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
(4) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จบั หรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร
(5) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบคุ คลร้องขอ
ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนู ญ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) แสดงถึงการอุทศิ ตนและจิตใจให้แก่การปฏิบตั หิ น้าที่อย่างกล ้าหาญและมีสติปญั ญา
(2) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถงึ ที่สุด ไม่ประนีประนอม ผ่อนปรน หรือละเลยการ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ ระทําความผิด ทัง้ นี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
(3) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแลว้ ไม่เพียงพอที่จะหยุดยัง้ ผูก้ ระทําความผิด
หรือผูต้ อ้ งสงสัยได้
ข้อ 18 ข้าราชการตํารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง เป็ นมาตรการที่รุนแรง
ที่สุด ข้าราชการตํารวจอาจใช้อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจําเป็ นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ
แบบแผน หรือเมื่อผูก้ ระทําความผิดหรือผูต้ อ้ งสงสัยใช้อาวุธต่อสูข้ ดั ขวางการจับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตราย
ต่อชีวติ
เมื่อมีการใช้อาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผูบ้ าดเจ็บ หรือเสียชีวติ หรือไม่ ข้าราชการตํารวจ
ต้องรายงานเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ข้อ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือการซักถามผูก้ ระทํา
ความผิด ผูต้ อ้ งหา ผูท้ ่ อี ยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเ้ สียหาย ผูร้ ูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตํารวจต้อง
แสดงความเป็ นมืออาชีพโดยใช้ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทัง้ ใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปญั ญา เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงและธํารงไว้ซ่ งึ ความยุตธิ รรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ไม่ทาํ การทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลนัน้
(2) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มกี ารทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล
หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคลนัน้
(3) ไม่กระทําการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อาํ นาจที่มชิ อบ หรือแนะนําเสี้ยมสอนบุคคลให้ถอ้ ยคําอัน
เป็ นเท็จหรือปรักปรําผูอ้ ่ นื
(4) ไม่กกั ขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยงั ไม่ได้ถกู จับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา

-7(5) ไม่ใช้อาํ นาจที่มชิ อบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ข้อ 20 ข้าราชการตํารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
และมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ไม่ผ่อนปรนให้บคุ คลนัน้ มีสทิ ธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
(2) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
(3) จัดให้บคุ คลได้รบั การรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมื่อบุคคลนัน้ มี
อาการเจ็บป่ วยหรือร้องขอ
(4) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผูก้ ระทําความผิดที่เป็ นผูใ้ หญ่ หรือไม่คุมขังผูห้ ญิงร่วมกับผูช้ าย
เว้นแต่เป็ นกรณีท่ มี กี ฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารที่ขา้ ราชการตํารวจได้มาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอ้ 19 หรือจากการปฏิบตั หิ น้าที่
อื่น ข้าราชการตํารวจจะต้องรักษาขอ้ มูลข่าวสารนัน้ เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือ
ชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็ นคุณหรือเป็ นโทษทัง้ ต่อผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิด
ข้าราชการตํารวจจะเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ได้ต่อเมื่อมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ใน
ราชการตํารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมเท่านัน้

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตาํ รวจเป็ นที่พ่ งึ สําคัญของประชาชนในด้านอํานวย
ความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวตั ถุประสงค์นโยบายของทางราชการ และเป็ นตํารวจของประชาชนอย่างแท้จริง
จึงจําเป็ นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ตร.
โทร. 0-2205-3738
ที่ 0001(ผบ.)/ 151
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
จตช., รอง ผบ.ตร., ผูช้ ่วย ผบ.ตร. และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ผบช., ผบก.ใน สง.ผบ.ตร. และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ข้อ 8 กําหนดให้จเร
ตํารวจแห่งชาติมอี าํ นาจและหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จัดทําคู่มอื และคําอธิบายแนวทางปฏิบตั แิ ละสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และในข้อ 10 วรรคสาม ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติ โดยการ
เสนอแนะของจเรตํารวจแห่งชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามข้อ 10 วรรคแรก ให้แลว้ เสร็จภายในสี่สบิ ห้าวันนับ
แต่วนั ที่กฎ ก.ตร. นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นัน้
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับ การรายงานกรณีมกี ารพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตามนัยกฎ ก.ตร. ดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการรายงานไว้ดงั นี้
1. กรณีจเรตํารวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่
ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติดาํ เนินการดังนี้
1.1 ในกรณี ท่ พี บข้าราชการตํารวจตัง้ แต่ระดับ ผูบ้ งั คับการ ขึ้นไปให้รายงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติ เพื่อทราบ
1.2 แจ้งผู บ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่ วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ หรือ ผู ้
บังคับการในสังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
1.3 ในกรณี ท่ ีจเรตํารวจแห่งชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให้ รองจเรตํารวจแห่งชาติ , จเร
ตํารวจ รองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการพิจารณาข้อเท็จจริง หรือตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็ นอิสระจาก
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการในสังกัด สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติก็
ได้
2. กรณีขา้ ราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรือหน่วยงานตํารวจใดละเมิด
ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้อ 10 วรรคแรกให้สามารถรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชัน้

-23. เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั รายงานตามข้อ 2 แล ้ว ให้ดาํ เนินการสอบข้อเท็จจริงหรือตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน นับแต่ได้รบั การรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
4. หากผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รบั รายงานมิได้ดาํ เนินการใด ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดให้สามารถรายงาน
ถึงจเรตํารวจแห่งชาติ หรือผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการกระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ทัง้ นี้ การรายงานกรณี มกี ารพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้รายงานพร้อมทัง้ แสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งยืนยันว่ามีการละเมิน
ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้ผูร้ บั รายงานทราบด้วย
5. เมื่อดําเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแลว้ มีมูล ฟังได้ว่าข้าราชการ
ตํารวจหรือหน่วยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้
ดําเนินการทางวินยั ไปตามอํานาจหน้าที่
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
( พัชรวาท วงษ์สุวรรณ )
ผบ.ตร.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ( ผูบ้ งั คับบัญชาของผูต้ รวจพบอย่างน้อย 3 ลําดับ )
ด้วย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูถ้ กู ตรวจพบ ) ได้
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมขิ องสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ข้อ ( ระบุขอ้ ที่ละเมิด )
จึงเรียนมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ข้อ 10
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหน่ง ของผูแ้ จ้ง )

หมายเหตุ กรณี ข้าราชการตํารวจตรวจพบผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรือหน่วยงานตํารวจใดละเมิด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ผบ.ตร. / จตช.
ด้วย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูถ้ กู ตรวจพบ ) ได้
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมขิ องสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ข้อ ( ระบุขอ้ ที่ละเมิด ) ซึ่งกระผม ได้รายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างน้อยสามลําดับชัน้ ทราบแลว้ คือ ( ระบุ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหน่ งของผูบ้ งั คับบัญชาที่รายงาน ) แต่ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวยังมิได้ดาํ เนินการในกรณีดงั กล่าวแต่
อย่างใด
จึงเรียนมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ข้อ 10
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล ้ว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหน่ง ของผูแ้ จ้ง )

หมายเหตุ กรณี ผูบ้ งั คับบัญชาที่รบั รายงานเบื้องต้นแล ้วไม่ดาํ เนินการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ผบ.ตร.
ด้วย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ผูถ้ กู ตรวจพบ ) ได้
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กล่าวคือ ( สรุปย่อเหตุการณ์
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมขิ องสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ข้อ ( ระบุขอ้ ที่ละเมิด )
จึงขอรายงานกรณีดงั กล่าวมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ข้อ 8 วรรคสอง เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

