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กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และ

มาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ 
ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
ข้อ ๒  ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้ เป็น

กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ 
 
ข้อ ๓  ให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้เป็น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ข้อ ๔  ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจผู้ใด รวมทั้ง

การโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ 
สถานีตํารวจและหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ควรคํานึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ ๕  ให้กองบัญชาการศึกษาทําหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา

คุณธรรมของข้าราชการตํารวจ มีหน้าที่กําหนดตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กําหนดหลักสูตร พัฒนาและ
ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมท้ังสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจให้
เทียบเท่าระดับสากล 

ตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้ง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๒๖/๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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แผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกให้กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับช้ัน 
และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ด้วย 

 
ข้อ ๖  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการ

ตํารวจในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจประจําทุกปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕ วรรคสอง 

ให้สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ และหน่วยงานเทียบเท่า
กองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรก
โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗  ให้สถาบันการฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินําประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และมีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามข้อ ๕ วรรคแรก 

 
ข้อ ๘  ให้จเรตํารวจแห่งชาติมีอํานาจและหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติ และสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

หากจเรตํารวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรือข้าราชการตํารวจใดละเมิด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจ
เกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพ
ตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับ
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
หากเห็นสมควรจเรตํารวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเรตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเร
ตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง หรือต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจาก
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั้นก็ได้ 

ให้จเรตํารวจแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรค
หนึ่ง ในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการต่าง ๆ จัดต้ังศูนย์ดังกล่าว
หรือแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับ
การตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๙  ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีอํานาจและหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
สอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามและไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ 
หรือหน่วยงานตํารวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับช้ัน และ
หากผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดําเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่งชาติ หรือผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ 

การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็นการกระทําข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่งชาติ วางระเบียบ

เกี่ยวกับการรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
ข้อ ๑๑  ให้จเรตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์ 
ข้าราชการตํารวจหรือหน่วยงานตํารวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปัญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นใน
การแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยส่งข้อเสนอหรือความเห็น
ดังกล่าวไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ 

 
ข้อ ๑๒  ข้าราชการตํารวจซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกําหนด

ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ต้องถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นด้วย 

ก.ตร. อาจให้มีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตํารวจเป็นที่พ่ึงสําคัญของประชาชน
ในด้านอํานวยความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้
ข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายของทาง
ราชการและเป็นตํารวจของประชาชนอย่างแท้จริง  จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูวนนท์/ผู้จัดทํา 
๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


