คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ ๘๕๕/๒๕๔๘
เรื่อง การปฏิบัติเกีย่ วกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพ
ตอสื่อมวลชน และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
___________________________________
ดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีนโยบายที่จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการใหขาว
การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การอนุญาตให
ใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะในการถายทําภาพยนตร ละคร โฆษณาหรือบันทึกภาพนิ่ง ให
ทุ ก หน ว ยงาน และข า ราชการตํ า รวจมี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ รู ผ ลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอยางถูกตองตรงกัน ธํารงไวซึ่งภาพลักษณที่ดี สรางความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือศรัทธาแกประชาชนในการใหความรวมมือกับขาราชการตํารวจ และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน จึงใหปฏิบัติดังนี้
๑. การใหขาว แถลงขาว และใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
๑.๑ ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว และใหสัมภาษณ
๑.๑.๑ ให หั ว หน า หน ว ยงานระดั บ สถานี ตํ า รวจ แผนก งาน หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเฉพาะ และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว หรือให
สัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง เฉพาะงานในหนาที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
กรณีที่ปรากฏมีขาวในทางลบเกี่ยวกับหนวยงานใด ใหเปนดุลยพินิจของผู
มีหนาที่ตามวรรคแรกเทานั้นเปนผูพิจารณารายงานชี้แจงหรือชี้แจงขาวนั้น ซึ่งรวมถึงการใหสัมภาษณหรือ
การไปรวมรายการทางวิทยุหรือโทรทัศนหรือการชี้แจงทางสื่ออื่น ๆ ดวย
๑.๑.๒ ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงต่ํากวาขาราชการตํารวจตามขอ ๑.๑.๑
หากประสงคจ ะเปน ผู ใ หข า ว แถลงขา ว ใหส ัม ภาษณต อ สื ่อ มวลชนทุก แขนง ให ข ออนุ ญ าตต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับการตนสังกัด หากเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาที่ยังไมถึง
ที่สุด ใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจตามขอ ๑.๑.๑ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
๑.๑.๓ กรณีที่ขาราชการตํารวจระดับต่ํากวาผูบังคับการ ประสงคจะใหสัมภาษณ
เปนพิธีกร ผูดําเนินรายการ หรือเขารวมรายการตางๆ ที่มีการนําเสนอผานสื่อมวลชนทุกแขนง เกี่ยวกับ
การใหค วามรู ชี้แ จงขอ เท็จ จริง แสดงความคิดเห็นหรือการดําเนินการอื่นๆ ในลั กษณะทํานองเดียวกัน
นอกเหนือการดําเนินการตามขอ ๑.๑.๑ ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับการ

-๒๑.๒ แนวทางการปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง
๑.๒.๑ ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตองปฏิบัติภายใน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ควรระมัดระวังถอยคํา หรือกิริยาทาทาง อันจะเปนการลวง
ละเมิดสิทธิของผูอื่น และควรใชถอยคําที่เปนกลางเพื่อไมใหเปนการประจาน ดูหมิ่นเหยียดหยามผูอื่น
๑.๒.๒ การใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณ ใหปฏิบัติตามประมวลระเบียบ
การตํ า รวจไม เ กี่ ย วกั บ คดี ลั ก ษณะที่ ๓๐ รวมถึ ง ห า มให ข า ว แถลงข า ว หรื อ ให สั ม ภาษณ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เรื่องตอไปนี้
๑.๒.๒.๑ เรื่องที่มีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
๑.๒.๒.๒ เรื่องหรือขอความที่จะทําใหเกิดการเสียหายแกทางราชการ
๑.๒.๒.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติในหนาที่อันเปนระเบียบการ
ภายใน และคําสั่งหรือระเบียบการใด ๆ ที่ถือวาเปนความลับ
๑.๒.๒.๔ เรื่องที่จะเกิดการเสียหายทางชื่อเสียงหรือผลประโยชนแกผูอื่น
เชน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเรื่องอื่นๆ ใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน
๑.๒.๒.๕ เรื่องที่อาจสงผลกระทบหรือเสียหายตอคดี โดยเฉพาะคดีที่อยู
ในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น เชน การเปดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ควร
ปกปดเปนความลับ แนวทางการสืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจคน และการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ ในทุกขั้นตอน เปนตน
๑.๒.๒.๖ เหตุการณหรือเรื่องราวที่ไมเหมาะสม ซึ่งถาหากเปดเผยตอ
ประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอื่นจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก เชน แผนประทุษกรรมตาง ๆ
ของคนราย หรือการที่แสดงถึงการฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่วรายอื่น ๆ
๑.๒.๓ การใหสัมภาษณ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเปนผูทําการสัมภาษณใ น
ลักษณะเปนคนกลาง หามขาราชการตํารวจตอบโตกับฝายผูเสียหาย ผูตองหา หรือบุคคลใด เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ
๑.๒.๔ หามนําหรือจัดใหผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน มาใหขาว แถลงขาว
หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ใหขออนุญาตตอ
ผูบัญชาการ
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หามนําผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยานที่เปนเด็กอายุ
ไมเกิน 18 ปบริบูรณ พระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผูเสียหายที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ มาใหขาว
แถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนงเปนอันขาด รวมตลอดถึงการชี้ตัวผูตองหาในลักษณะที่
เปนการเผชิญหนาตอสื่อมวลชนทุกแขนง

-๓๑.๒.๕ เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนประโยชนในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน
ทุ ก แขนง และให ป ระชาชนได รับ ทราบขาวที่ ไม ค ลาดเคลื่อ นจากความจริ ง ควรจั ดเตรีย มเอกสารขา ว
ประกอบการแถลงขาว โดยเอกสารขาวนั้นตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูเกี่ยวของในคดี และรูปคดี
๑.๒.๖ เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของแตละหนวยใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวย
ระดับกองบัญชาการ หรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่จะเปนผูใหขาว แถลงขาว หรือให
สัมภาษณ
๑.๒.๗ กรณีที่เกิดเหตุการณรุนแรงหรือสถานการณวิกฤตที่สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติและภยันตรายของประชาชน ใหถือปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณ หรือ
ประชาสัมพันธใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
๒. การเผยแพรภาพตอสือ่ มวลชน
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ป อ งกั น ภยั น ตรายมิ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู มี ส ว น
เกี่ยวของ และไมใหมีภาพที่ไมเหมาะสมถูกนําออกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันเปนการลวงละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น จึงใหปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ห า มนํ า สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงไปทํ าข า วหรือ ถ า ยภาพ ในขณะเข า ปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจคน จับกุม
๒.๒ หามเจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวน อนุญาต หรือจัดใหสื่อมวลชน
ทุกแขนงถายภาพในหองสืบสวน หรือหองสอบสวน ในขณะทําการสืบสวนสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่
เจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี
๒.๓ หามอนุญาต หรือจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ สัมภาษณ หรือใหขาวของ
ผูตองหา หรือผูตองกักขัง ในระหวางการควบคุมตัวของตํารวจทั้งภายใน และภายนอกที่ทําการ หรือสถานี
ตํารวจ เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี
๒.๔ หามจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงเขาทําขาว ขณะเมื่อมีการใหผูตองหานําพนักงาน
สอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ในลักษณะเปนการ
โตตอบระหวาง พนักงานสอบสวน กับผูตองหา หรือบุคคลใด โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเปนผูสัมภาษณ
เนื่องจากอาจเปนเหตุใหรูปคดีเสียหาย
พนักงานสอบสวนไมควรใหผูตองหานําไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพวา
ผูตองหากระทําผิดอยางไร เพราะการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพดังกลาวมิใชพยานหลักฐานที่จะ
นํามารับฟงประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา เพื่อใหเห็นวาผูตองหากระทําผิดตามแนวคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๗๕๖๒/๒๕๓๗ แตถาเปนการนําชี้ประกอบคํารับอื่น เชน นําชี้จุดที่ซอนทรัพยสินซึ่งไดมาจากการ
กระทําผิด สิ่งของที่มีไวเปนความผิด ไดใช หรือจะใชในการกระทําผิด หรือสงสัยวาจะใชในการกระทํา
ความผิด หรืออาจใชเปนพยานหลักฐาน ใหผูตองหานําชี้ได และปองกันมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปใน
ที่นําชี้ ใหพึงระมัดระวังการใชถอยคํา หรือกิริยาทาทางที่เห็นวาเปนการขมขู หรือการปฏิบัติที่ไมสมควรแก
ผูตองหา รวมทั้งการทํารายรางกายผูตองหา

-๔ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หามเจาพนักงานนําผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป
บริบูรณ ไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ เพราะจะเปนการประจานเด็ก และอาจเปนการกระทําผิด
กฎหมายเกี่ ย วกั บ เด็ ก นอกจากนี้ ห า มนํ า ผู เ สี ย หาย พยาน เข า ร ว มในการนํ า ชี้ ที่ เ กิ ด เหตุ ป ระกอบ
คํารับสารภาพของผูตองหาเปนอันขาด โดยเฉพาะผูเสียหายที่เปนเด็ก สตรี พระภิกษุสามเณร นักพรต
นักบวช
๓. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
๓.๑ การเปดเผยขอมูล ขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ การเปดเผยข อมูล ขาวสารทางเว็ บไซตของหนวยงาน ใหปฏิ บั ติ ตามหนังสือ
สํานักงานแผนงานและงบประมาณ ที่ ๐๐๐๗.๕๓/๑๙๘๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดทํา
และบริหารระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔. การอนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะของทางราชการ
การอนุ ญาตให ใชสถานที่ บุคลากร อุ ปกรณ หรือยานพาหนะของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เขารวมหรือประกอบฉากถายทํา ภาพยนตร ละคร โฆษณา หรือบันทึกภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร
ภาพทางสื่อ มวลชนทุก แขนง ใหผูข ออนุญ าตยื่น เรื่อ ง พรอ มบท (script) และเนื้อ หาที่จ ะนํา เสนอตอ
หัวหนาหนวยงานที่ไดรับการรองขอ แลวใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับการตนสังกัด ยกเวนอุปกรณ หรือยานพาหนะใดที่ระเบียบกําหนดไว ใหขออนุญาต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปก็ใหดําเนินการตามระเบียบนั้น
ใหผูบังคับการ พิจารณาบท (script) และเนื้อหา ในการอนุญาต โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ และภาพลักษณที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสําคัญ
เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหหัวหนาหนวยงานที่ไดรับการรองขอ เปนผูดูแลสถานที่ อุปกรณ
และยานพาหนะ ของทางราชการมิใหเกิดความเสียหาย
๕. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีความประสงคจะวาจางหรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานภายนอกจัดทําสื่อประชาสัมพันธใดๆ ใหหนวยงานนั้นตั้งคณะทํางานพิจารณา
ตรวจสอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธกอนนําออกเผยแพร เกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาในการนําเสนอวา
มีความเหมาะสมหรือไม เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หากการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรตอสื่อมวลชนทุกแขนง มีการสัมภาษณ
ขาราชการตํารวจ หรือใชสถานที่ อุปกรณ หรือยานพาหนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการถายทํา
ใหหนวยงานผูวาจาง หรือขอความรวมมือ ดําเนินการตามขอ ๑ หรือ ๔ แลวแตกรณี

-๕๖. การกํากับดูแลและการควบคุมการปฏิบัติ
๖.๑ หากพบการกระทํ า ที่ ไ ม เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ การให ข า ว การแถลงข า ว การให
สัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน การอนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะของทาง
ราชการ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย ใหกองสารนิเทศ หรือผูบังคับบัญชา
หนวยเหนือที่ตรวจพบ แจงขาราชการตํารวจผูนั้นยกเลิกการกระทําดังกลาว หรืออาจจะมีขอเสนอแนะ
ในทางที่เหมาะสมดวยก็ได
๖.๒ หากพบขาราชการตํารวจผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามนัยคําสั่งนี้ ใหผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดดําเนินการทางวินัย และหากผูบังคับบัญชาหนวยเหนือตรวจพบวา ผูบังคับบัญชาตนสังกัดละเลย
ไม ดํ า เนิ น การกั บ ผู ฝ า ฝ น ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยเหนื อ ที่ ต รวจพบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การทางวิ นั ย กั บ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดนั้นดวย
๖.๓ ให กองสารนิ เทศเปนเจาของเรื่องตามคํ าสั่งนี้ หากพบว ามี การกระทําที่ฝ าฝ น
ใหรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาสั่งการตอไป
๗. ใหยกเลิกหนังสือดังตอไปนี้
๗.๑ หนังสื อกรมตํ ารวจ ที่ ๐๖๐๑(ป)/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เรื่อง
กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว ใหสัมภาษณหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน
๗.๒ หนังสือกรมตํารวจ ที่ ๐๖๒๕.๒๓/๑๑๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง
กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
๗.๓ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่ ๐๐๐๗.๒๓/๗๐๓๓ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูตองหาในการแถลงขาวหรือเผยแพร
ขาวตอสื่อมวลชน
๗.๔ หนั งสื อสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ที่ ๐๐๐๒.๖๒/๓๓๕ ลงวั นที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๔๓ เรื่อง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูเสียหายในการแถลงขาวหรือเผยแพรขาว
๗.๕ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่ ๐๐๒๕.๔๓/๖๔๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง กําหนดแนวทางในการชี้แจงขอเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอขาวพาดพิง
๗.๖ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๒๕.๔๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
เรื่อง กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
๗.๗ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๖.๔๒/๑๔๒๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
เรื่อง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
๗.๘ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๒๕.๔๓/๔๙๘๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๕ เรื่อง กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
๗.๙ หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๗.๒๓/๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๔๗ เรื่อง กําชับแนวทางการปฏิบัตกิ รณีเกิดเหตุที่มีขาราชการตํารวจเกีย่ วของ เฉพาะขอ ๔

-๖บรรดา หนังสือ หรือคําสั่งใดที่ขัด หรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหถือปฏิบัติตามนัยคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตํารวจเอก
( โกวิท วัฒนะ )
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

