กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
_______________
อาศั ย อํา นาจตามรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 และมาตรา 280
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 31(2) และมาตรา 77 และมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ก.ตร.จึงออกกฎ ก.ตร. ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 2 ใหใชประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจทา ยกฎ ก.ตร.นี้ เปนกรอบแหงการ
ประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ
ขอ 3 ใหถือวาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร.นี้ เปนประมวลจริยธรรม
ของขาราชการตํารวจตามมาตรา 279 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และเปนจรรยาบรรณของตํารวจ
ตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547
ขอ 4 ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งขาราชการตํารวจผูใดรวมทั้งการโยกยาย การ
เลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการหรือ
หนวยเทียบเทากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ควรคํานึงถึ ง
พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกลาวดวย
ขอ 5 ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการ
ตํารวจ มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลัก เกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเ กียรติหนวยงานและขาราชการตํา รวจที่
ประพฤติปฏิบัติดีเ ยี่ยมตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ รวมทั้งรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ
เผยแพร กํา หนดหลักสูตร พัฒนาและฝก อบรมขาราชการตํา รวจเกี่ย วกับจริย ธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสรา ง
เครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจให
เทียบเทาระดับสากล
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกให
กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ดวย
ขอ 6 ใหสํานัก งานตํา รวจแหงชาติประกาศเชิดชูเ กีย รติหนวยงานและขา ราชการตํา รวจในระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประจําทุกป ตาม
หลักเกณฑการประเมินตามขอ 5 วรรคสอง

-2ใหสํา นัก งานผูบัญชาการตํา รวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทีย บเทา กองบัญชาการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
ขอ 7 ใหสถาบันการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาตินําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่อ ยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และมีหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ 5 วรรคแรก
ขอ 8 ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสองดูแลการรักษาประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํ ารวจ
ไปกํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงาน
เทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได
ใหจ เรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคํา ปรึก ษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยดังกลาวหรือแตงตั้งที่ปรึกษาดานจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทุกระดับมีอํานาจและหนาที่สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด รวมทั้งสอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน
หรือ ไมปฏิบัติตาม หากพบวา มีการละเมิด ฝา ฝน หรือ ไมปฏิบัติตาม และไมดํา เนินการตามอํา นาจหนาที่ ใหถ ือ วา
ผูบังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ 10 ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจ
ใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชา
เหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชัน้ และหากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถ
รายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงาน
ตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 11 ใหจ เรตํา รวจแหงชาติมีหนา ที่เ สนอความเห็นตอ ก.ตร. เพื่อ แกไขเพิ่มเติมหรือ ปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ
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ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาวไปยังจเรตํารวจแหงชาติ
ขอ 12 ขาราชการตํารวจซึ่งตองปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกําหนดประมวลจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเปนการเฉพาะ ตองถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพนั้น
ดวย
ก.ตร. อาจใหมีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สายงานใดไดตามที่เห็นสมควร
ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551
สมัคร สุนทรเวช
( นายสมัคร สุนทรเวช )
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

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

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551)
...............................................
ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระ
ราชอาคันตุกะ และการรัก ษากฎหมายคุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนําผูกระทําผิดกฎหมาย
เขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมัน จึงจําเปนตองกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการ
ประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน
ขอ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบดวย
(1) คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นํา ใหขา ราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธ านของการเปน
ผูพิทักษสันติราษฎร
(2) จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
เพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(3) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนา ที่ของวิชาชีพตํารวจ ที่
ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัต”ิ หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคล
หรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทาง
การเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชน หรือ
ประโยชนอื่นใด หรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของ
บุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย
ขอ 3 ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยาง
เครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะตอง

-2รายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที
หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือ จะกระทําหรือจะตัดสินใจเปนหรือจะเปนการ
ละเมิด ฝ า ฝน หรื อ ไมปฏิบัติ ตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจหรือ ไม ใหข า ราชการตํา รวจนั้ น
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ 8 วรรคสาม
สวนที่ 1
คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ
ขอ 4 ขาราชการตํารวจตองยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการ
ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม
(2) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น
(3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด
(4) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ
ของบานเมือง
ขอ 5 ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจา หนาที่ของรัฐ
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) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ขอ 6 ขาราชการตํารวจตองยึดถืออุดมคติของตํารวจ 9 ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตนและ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้
(1) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
(2) กรุณาปราณีตอประชาชน
(3) อดทนตอความเจ็บใจ
(4) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
(5) ไมมักมากในลาภผล

-3(6)
(7)
(8)
(9)

มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
ดํารงตนในยุติธรรม
กระทําการดวยปญญา
รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
สวนที่ 2
จริยธรรมของตํารวจ

ขอ 7 ขา ราชการตํา รวจตอ งเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมิด
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมืองไมเปนผูบริหารหรือ
กรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและทองถิ่น
ขอ 8 ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 9 ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด โดย
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ เปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม
(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณไหวพริบ กลาหาญและ
อดทน
(3) ปฏิบัติหนา ที่ดวยความรับ ผิด ชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้ง หนา ที่ ไมหลีก เลี่ย งหรือ ปดความ
รับผิดชอบ
(4) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผูมา
ติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อ ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ
ขอบังคับ กําหนด
ขอ 10 ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธาและ
เชื่อมัน่ 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 ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมาย
หรือไม
(4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็วไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูลขาวสารอันเปนเท็จแก
ประชาชน
ขอ 11 ขาราชการตํารวจตองหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลกทัน
เหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการในกระบวนการยุติธรรม เชน ฝายอัยการ ศาล ราชทัณฑ และกระทรวง ทบวง กรม
อื่น ที่เ กี่ยวขอ งกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อ สามารถประสานงานไดอยา งกลมกลืนแนบเนียน และเป น
ประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ 12 ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวม
เหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน แสวงหา
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(2) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน ไปในทาง
จูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่น อันเปนผล
ใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น ตองมีมูลคาตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด
(4) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
(5) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนกับประโยชนสวนรวม
(6) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปนเรื่อง
เล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน
ขอ 13 ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

-5(1) ปฏิบั ติห นา ที่อ ยา งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั 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 วากลา ว
ตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(4) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยา งเครงครัด และ
ปราศจากความลําเอียง
ขอ 15 ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(3) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร สมานฉันท และมีมนุษย
สัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
(4) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จของงานและ
ชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง
สวนที่ 3
จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ 16 ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

-6(1) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต ขอขอมูลขาวสาร หรือติดตอ
ราชการอื่น ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(2) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํา กริยา หรือ
ทาทาง 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 หรือเพื่อชวยบุคคลอืนที
่ ่อยูในอันตราย
ตอชีวิต
เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหรือไม ขาราชการตํารวจ
ตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือการซักถามผูกระทํา
ความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น ขาราชการตํารวจตอง
แสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรูความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหได
ขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(2) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล
หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคลนั้น
(3) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยมสอนบุคคลใหถอยคําอัน
เปนเท็จหรือปรักปรําผูอื่น
(4) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา

-7(5) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ 20 ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตามกฎหมาย
และมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
(2) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย
(3) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคลนั้นมี
อาการเจ็บปวยหรือรองขอ
(4) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขังผูหญิงรวมกับผูชาย
เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ 21 ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 19 หรือจากการปฏิบัติหนาที่
อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือ
ชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อประโยชนใน
ราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น
...............................................................

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

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ตร.
โทร. 0-2205-3738
ที่ 0001(ผบ.)/ 151
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
จตช., รอง ผบ.ตร., ผูชวย ผบ.ตร. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ผบช., ผบก.ใน สง.ผบ.ตร. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ขอ 8 กําหนดใหจเร
ตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติและสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดับสํา นัก งานตํารวจแหงชาติ และในขอ 10 วรรคสาม ใหสํานักงานตํา รวจแหงชาติ โดยการ
เสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามขอ 10 วรรคแรก ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันที่กฎ ก.ตร. นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตามนัยกฎ ก.ตร. ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงได
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการรายงานไวดังนี้
1. กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติดําเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีที่พบขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ผูบังคับการ ขึ้นไปใหรายงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ เพื่อทราบ
1.2 แจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือ หนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ ผู
บังคับการในสังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
1.3 ในกรณีที่จเรตํารวจแหงชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให รองจเรตํารวจแหงชาติ , จเร
ตํารวจ รองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการพิจารณาขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจาก
กองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการในสังกัด สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติก็
ได
2. กรณีขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ 10 วรรคแรกใหสามารถรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น

-23. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานตามขอ 2 แลว ใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงภายใน 15 วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
4. หากผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานมิไดดําเนินการใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหสามารถรายงาน
ถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได โดยไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ทั้งนี้ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ 1 และขอ 2 ใหรายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานตาง ๆ ซึ่งยืนยันวามีการละเมิน
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหผูรับรายงานทราบดวย
5. เมื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงแลวมีมูล ฟงไดวาขาราชการ
ตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให
ดําเนินการทางวินัยไปตามอํานาจหนาที่
จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ
( พัชรวาท วงษสุวรรณ )
ผบ.ตร.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ( ผูบังคับบัญชาของผูตรวจพบอยางนอย 3 ลําดับ )
ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ ) ได
ละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณ
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ขอ ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ขอ 10
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูแจง )

หมายเหตุ กรณี ขาราชการตํารวจตรวจพบผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ผบ.ตร. / จตช.
ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ ) ได
ละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณ
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ขอ ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งกระผม ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้นทราบแลวคือ ( ระบุ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับบัญชาดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแต
อยางใด
จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 ขอ 10
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมาดวยแลว
( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูแจง )

หมายเหตุ กรณี ผูบังคับบัญชาที่รับรายงานเบื้องตนแลวไมดําเนินการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.2551

เรียน ผบ.ตร.
ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ ) ได
ละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551 กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณ
ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ขอ ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึงขอรายงานกรณีดงั กลาวมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.2551 ขอ 8 วรรคสอง เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

