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ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระ
ราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนําผูกระทําผิด
กฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมัน จึงจําเปนตองกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการ
ประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน
ขอ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบดวย
(1) คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปน
ผูพิทักษสันติราษฎร
(2) จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
เพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(3) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพตํารวจ ที่
ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอ
บุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็น
ทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชน หรือ
ประโยชนอื่นใด หรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของ
บุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย

ขอ 3 ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
อยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตอง
-2รายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที
หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเปนหรือจะเปนการ
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรือ ไม ใหขาราชการตํารวจนั้น
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ 8 วรรคสาม
สวนที่ 1
คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ
ขอ 4 ขาราชการตํารวจตองยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใน
การประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม
(2) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น
(3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด
(4) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวน
ใหญของบานเมือง
ขอ 5 ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ขอ 6 ขาราชการตํารวจตองยึดถืออุดมคติของตํารวจ 9 ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตน
และปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้
(1) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่

(2)
(3)
(4)
(5)

กรุณาปราณีตอประชาชน
อดทนตอความเจ็บใจ
ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
ไมมักมากในลาภผล
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(6)
(7)
(8)
(9)

มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
ดํารงตนในยุติธรรม
กระทําการดวยปญญา
รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต

สวนที่ 2
จริยธรรมของตํารวจ
ขอ 7 ขาราชการตํ ารวจต องเคารพ ศรั ทธา และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวง
ละเมิด
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมืองไมเปนผูบริหารหรือ
กรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและทองถิ่น
ขอ 8 ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 9 ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด
โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ เปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม
(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณไหวพริบ กลาหาญและ
อดทน
(3) ปฏิ บัติหน าที่ด วยความรั บผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหน าที่ ไมหลี กเลี่ ยงหรื อปดความ
รับผิดชอบ
(4) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง

(5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผูมา
ติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ
ขอบังคับ กําหนด
ขอ 10 ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธาและ
เชื่อมั่น ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

-4(1) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบริการ รวมทั้ง
ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยาหรือทาทางไมสุภาพ
หรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ หรือ
ประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิด
กฎหมายหรือไม
(4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็วไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ
แกประชาชน
ขอ 11 ขาราชการตํารวจตองหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลกทัน
เหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการในกระบวนการยุติธรรม เชน ฝายอัยการ ศาล ราชทัณฑ และกระทรวง ทบวง กรม
อื่น ที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยางกลมกลืนแนบเนียน และเปน
ประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ 12 ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวม
เหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม ใช ตําแหน ง อํ านาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่ นใชตําแหน ง อํานาจหรือหนาที่ของตน
แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(2) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน ไป
ในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่น อัน
เปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น ตองมีมูลคา
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด

(4) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
(5) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนกับประโยชนสวนรวม
(6) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่อง
เล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน
ขอ 13 ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

-5(1) ปฏิ บั ติ หน าที่ อ ย า งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด
(2) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม
(3) ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทักทวงเปนลายลักษณ
อักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
(4) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ขอ 14 ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป น ผู นํ า และเป น แบบอย า งที่ ดี รวมทั้ ง เป น ที่ ป รึ ก ษาและที่ พึ่ ง ของ
ผูใตบังคับบัญชา
(2) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ วากลาว
ตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(4) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัด และ
ปราศจากความลําเอียง
ขอ 15 ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(3) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร สมานฉันท และมี
มนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน

(4) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จของงานและ
ชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง
สวนที่ 3
จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ 16 ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่น
และศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

-6(1) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต ขอขอมูลขาวสาร หรือ
ติดตอราชการอื่น ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตาม
กฎหมาย
(2) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํา กริยา
หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) ขณะที่อยูในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแก
การปฏิบัติหนาที่ดวยความนาเชื่อถือและนาไววางใจ
(4) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร
(5) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลรองขอ
ขอ 17 เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติดังนี้
(1) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปญญา
(2) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด ไมประนีประนอม ผอนปรน หรือละเลยการ
ดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
(3) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทําความผิด
หรือผูตองสงสัยได
ขอ 18 ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง เปนมาตรการที่รุนแรง
ที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบ

แบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูใน
อันตรายตอชีวิต
เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหรือไม ขาราชการตํารวจ
ตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือการซักถามผูกระทํา
ความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น ขาราชการตํารวจ
ตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรูความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(2) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล
หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคลนั้น
(3) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยมสอนบุคคลใหถอยคํา
อันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอื่น
-7(4) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา
(5) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ 20 ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตาม
กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
(2) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย
(3) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคล
นั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ
(4) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขังผูหญิงรวมกับ
ผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ 21 ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 19 หรือจากการปฏิบัติ
หนาที่อื่ น ข าราชการตํารวจจะต องรักษาข อมูลขาวสารนั้ นเป นความลับอยางเครงครั ด เพราะอาจเปนอันตรายต อ
ผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อประโยชนใน
ราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตํารวจเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชนในดานอํานวย
ความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง ดังนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่
เปนไปอยางมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงคนโยบายของทางราชการ และเปนตํารวจของประชาชนอยางแทจริง
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร. นี้

