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กฎ  ก.พ.ค. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๕)  มาตรา  ๑๒๓  มาตรา  ๑๒๔  และมาตรา  ๑๒๕  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.ค.  จึงออกกฎ  ก.พ.ค.  ไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.ค.  นี้เรียกวา  “กฎ  ก.พ.ค.  วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
รองทุกข  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ กฎ  ก.พ.ค.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
“คูกรณี”  หมายความวา  ผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกข 
“คูกรณีในการรองทุกข”  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข 
“พนักงานผูรับคํารองทุกข”  หมายความวา  เจาหนาที่ที่สํานักงาน  ก.พ.  มอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข  การตรวจคํารองทุกข  และการดําเนินงานธุรการอยางอื่น 
ตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุ  
แหงการรองทุกข  หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  ที่มีหนาที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวย   
งานสารบรรณ  ดวย 

“พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน”  หมายความวา  เจาหนาที่ที่สํานักงาน  ก.พ.  มอบหมายให
รับผิดชอบสํานวนเรื่องรองทุกข 
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“องคคณะวินิจฉัย”  หมายความวา   ก .พ .ค .   หรือกรรมการ   ก .พ .ค .   คนหนึ่ง   หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่  ก.พ.ค.  ต้ัง  เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  ในกรณี
ที่เปนคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  ตองมีกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอยางนอยสองคนจึงจะเปน 
องคคณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยรองทุกข”  หมายความวา  บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองคคณะวินิจฉัย 
“กรรมการเจาของสํานวน”  หมายความวา  บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองคคณะวินิจฉัยท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบสํานวนเรื่องรองทุกข 
“ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข”  หมายความวา  องคคณะวินิจฉัย  และใหหมายความรวมถึง

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  ดวย 
ขอ ๔ ใหประธาน  ก.พ.ค.  รักษาการตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ

คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้   
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  ประธาน  ก.พ.ค.  อาจหารือที่ประชุม  

ก.พ.ค.  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได  คําวินิจฉยันั้นใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๕ การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือนสามัญ   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 

ขอ ๖ เพื่ อให เกิดความเข าใจและความสัมพันธอันดี ระหว างผูบั งคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นระหวางกัน  ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน  ฉะนั้น   
เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน 
ของผูบังคับบัญชา  หากแสดงความประสงคจะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้น 
ใหโอกาสและรับฟง  หรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน   

ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูมีความคับของใจนั้น  ไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือ
ปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจง  หรือไดรับคําชี้แจงแลวไมเปนที่พอใจ  ก็ใหรองทุกขตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
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ขอ ๗ ภายใตบังคับขอ  ๖  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจาก 
การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา  และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด  ๙   
การอุทธรณ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได  ผูนั้นมีสิทธิรองทุกข
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาซึ่งทําใหเกิดความคับของใจอันเปนเหตุ 
แหงการรองทุกข  นั้น  ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังนี้ 

(๑) ไมชอบดวยกฎหมาย   ไมวาจะเปนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน  หรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น  หรือโดยไมสุจริต 

(๒) เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน 
หรือสรางภาระใหเกิดขึ้นเกินสมควร 

(๓) เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
(๔) ประวิงเวลา  หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนเหตุใหเสียสิทธิหรือ 

ไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
(๕) ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอื่นใดที่ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๔๒   
ขอ ๘ การรองทุกขใหรองไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขสําหรับผูอื่นไมได  และให

ทําคํารองทุกขเปนหนังสือย่ืนตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือ  ถือวา
ทราบเหตุแหงการรองทุกขตามขอ  ๗ 

คํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อ  ตําแหนง  สังกัด  และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการรองทุกขของผูรองทุกข 
(๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข 
(๔) คําขอของผูรองทุกข 
(๕) ลายมือชื่อของผูรองทุกข  หรือผูไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทนกรณีที่จําเปนตามขอ  ๑๐ 
ขอ ๙ ในการยื่นคํารองทุกขใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคํารองทุกขดวย  กรณีที่ไมอาจ

แนบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวของได   เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงาน 
ทางปกครอง  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  หรือเพราะเหตุอื่นใด  ใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบ
พยานหลักฐานไวดวย 
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ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหผูรองทุกขรับรองสําเนา
ถูกตอง  ๑  ชุด  แนบพรอมคํารองทุกขดวย  กรณีที่มีเหตุจําเปนตองมอบหมายใหบุคคลอื่นรองทุกขแทน  
ตามขอ  ๑๐  ก็ดี  กรณีที่มีการแตงตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดําเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ   
ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ  ๑๑  ก็ดี  ใหแนบหลักฐานการมอบหมายหรือ
หลักฐานการแตงตั้ง  ทั้งนี้ตามที่กฎ  ก.พ.ค.  นี้  กําหนด   

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  
ใหแสดงความประสงคไวในคํารองทุกขดวย  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ไดแตตองยื่นหนังสือ
กอนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเริ่มพิจารณา  

ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิรองทุกขจะมอบหมายใหบุคคลอื่นรองทุกขแทนได  ในกรณีมีเหตุจําเปน  
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง 
(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจรองทุกขไดทันภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) มีเหตุจําเปนอยางอื่นที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร 
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมีสิทธิรองทุกข  พรอมทั้ง

หลักฐานแสดงเหตุจําเปนขางตน  ถาไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมีพยาน   
ลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน   

ขอ ๑๑ คูกรณีอาจมีหนังสือแตงต้ังใหทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ  
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขขั้นตอนใด ๆ  
ก็ได  โดยใหแนบหนังสือแตงตั้งหลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผูไดรับแตงต้ัง  พรอม 
คํารองทุกขหรือจะยื่นในภายหลังกอนการดําเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ  

ขอ ๑๒ คํารองทุกขใหยื่นตอพนักงานผูรับคํารองทุกข  ในการนี้  อาจยื่นคํารองทุกข 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได  และใหถือวาวันที่ยื่นคํารองทุกขตอพนักงานผูรับคํารองทุกขหรือ
วันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือรองทุกข  แลวแตกรณี  เปนวันยื่นคํารองทุกข 

ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข  การนับวันทราบหรือถือวาทราบเหตุ
แหงการรองทุกขนั้น  ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือ  ใหถือวา
วันที่ผูมีสิทธิรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 
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(๒) ในกรณีที่ไมมีการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตาม  (๑)  แตมีการแจงคําสั่งใหทราบพรอม
สําเนาคําสั่ง  และทําบันทึกวันเดือนป  เวลา  สถานที่ที่แจง  โดยลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็น
ไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ไมอาจแจงคําสั่งตาม  (๒)  และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ  ณ  ที่อยูซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ใหสงสําเนาคําสั่งไปสองฉบับ
เพ่ือใหเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  และใหลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งแลวสงกลับคืน
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  กรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนวามีผูรับแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหลงลายมือชื่อและวันเดือนป 
ที่รับทราบคําสั่งกลับคนืมา  ก็ใหถือวาผูมีสิทธิรองทุกขไดรับทราบคําสั่งอันเปนเหตุแหงการรองทุกขแลว 

(๔) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของผูบังคับบัญชา   
โดยไมมีคําสั่งเปนหนังสือ  ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูมีสิทธิรองทุกขรับทราบหรือควรรับทราบ
คําสั่งที่ไมเปนหนังสือนั้น  เปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข   

(๕)  ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการปฏิบัติ  หรือไมปฏิบัติของผูบังคับบัญชา   
โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด   ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 

ขอ ๑๔ ผูรองทุกขอาจถอนคํารองทุกขที่ยื่นไวแลวในเวลาใด ๆ  กอนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัย 
รองทุกขจะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องรองทุกขนั้น  ก็ได 

การถอนคํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูรองทุกข  แตถาผูรองทุกขถอน   
คํารองทุกขดวยวาจาตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขบันทึกไว  และใหผูรองทุกข
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

เมื่อมีการถอนคํารองทุกข  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขอนุญาต  และสั่งจําหนายคํารองทุกข
ออกจากสารบบ 

ขอ ๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจแสวงหา
ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  ในกรณีนี้  ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขอาจแสวงหาขอเท็จจริง 
จากพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณี 
ที่ปรากฏในคํารองทุกข  คําแกคํารองทุกข  ก็ได  ในการแสวงหาขอเท็จจริงเชนวานี้  ผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกขอาจดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด  ๓  สวนที่  ๒  หรือตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงซึ่งไดมาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งอาจกระทบถึงสิทธิของ
คูกรณี  ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขตองใหคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส   
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ขอ ๑๖ คําวินิจฉัยในเรื่องรองทุกขของผูมีอํ านาจวินิจฉัยรองทุกข   อยางนอยตอง
ประกอบดวย 

(๑) ชื่อผูรองทุกข 
(๒) ชื่อคูกรณีในการรองทุกข 
(๓) สรุปคํารองทุกขและคําขอของผูรองทุกข 
(๔) สรุปคําแกคํารองทุกข 
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพรอมทั้งเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยหรือคําสั่งที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติ

หรือดําเนินการตอไป 
(๘) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น   

(ถามี) 
คําวินิจฉัยในเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข   

ที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น  ถาผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหจดแจงเหตุดังกลาวไวใน
คําวินิจฉัยนั้น  ดวย 

ขอ ๑๗ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎ   ก.พ.ค.  นี้  เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
เห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ  ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตาม
ความจําเปน  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ  ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

ขอ ๑๙ หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวด  ๑  ใหใชบังคับกับการรองทุกขและ 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขในหมวดอื่นดวย  เวนแตจะมีหลักเกณฑและวิธีการกําหนดไวเปน  
อยางอื่น  ก็ใหปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
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หมวด  ๒ 
การรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 

 

 

ขอ ๒๐ การรองทุกขที่ เหตุแหงการรองทุกข เกิดจากผูบังคับบัญชา   และกฎหมาย 
ไมไดบัญญัติใหรองทุกขตอ  ก.พ.ค.  แตใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ  นั้น   
ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ที่ตํ่ากวาผูวาราชการจังหวัด  ใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัด  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกข 

(๒) ในกรณีที่ เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ตํ่ากวาอธิบดี  ใหรองทุกขตออธิบดี  และใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๓) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี  ใหรองทุกข 
ตอปลัดกระทรวงซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข  และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย   
รองทุกข 

ขอ ๒๑ การยื่นคํารองทุกขอาจยื่นผานผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาที่ เปนเหตุ   
แหงการรองทุกขก็ได  และใหนําความในขอ  ๑๒  หมวด  ๑  มาใชบังคับกับการยื่นคํารองทุกขดังกลาวดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดรับคํารองทุกขแลว  ใหมีหนังสือแจงพรอมทั้ง 
สงสําเนาคํารองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชา   
ที่เปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  และคําชี้แจงของตน  (ถามี)  ใหผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกขประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกข  ใหผูบังคับบัญชานั้นสงคํารองทุกขพรอมทั้งสําเนา
ตอไปยังผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

เมื่อผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับคํารองทุกขที่ยื่นผานตามขอ  ๒๑  หรือ 
สงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหจัดสงคํารองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  
และคําชี้แจงของตน  (ถามี)  ไปยังผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
รองทุกข 

ขอ ๒๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาจากเรื่องราว   

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข  ในกรณีที่จําเปน
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และสมควร  อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมท้ังคําชี้แจงจากหนวยราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ  หรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือ

ชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา   หากผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข เห็นวา 

การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  จะไมใหแถลงการณดวยวาจา   

ก็ได  แตใหบันทึกเหตุผลไวดวย 

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจา   ใหแจงใหผูบังคับบัญชาที่ เปนเหตุ 

แหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือ 

ใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนา

ตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข

หรือผูแทน  (ถามี)  เขาฟงการแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๒๔ ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ  ๒๒  แตถามีความจําเปนไมอาจ

พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหขอขยายเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  และใหบันทึกแสดง

เหตุผลความจําเปนที่ตองขอขยายเวลาไวดวย 

ในกรณีที่ขอขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัย  

รองทุกขขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  และใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําให 

การพิจารณาแล ว เสร็ จโดย เร็ วและบันทึกไว เปนหลักฐาน   และใหส งหลักฐานดั งกล าว 

ไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผูรองทุกขภายในสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดขยายเวลา 

ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อท่ีผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจะไดติดตามแนะนําและชี้แจงใหการพิจารณาแลวเสร็จ

โดยเร็ว  แตถาปลัดกระทรวงเปนผูพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  ใหสงหลักฐานดังกลาวไปยังเลขาธิการ  

ก.พ.  ในฐานะเลขานุการของ  ก.พ.ค.  เพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  มีอํานาจไมรับ

เรื่องรองทุกข  ยกคํารองทุกข  หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง  และใหเยียวยาความเสียหาย 

ใหผูรองทุกข  หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  โดยใหนําระเบียบที่  ก.พ.ค.  

กําหนดในเรื่องเดียวกันนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่ อผู มี อํ านาจวินิ จฉั ยร องทุกข ได พิ จารณาวินิ จฉั ย เ รื่ อ งร องทุกขประการใดแล ว   
ใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยน้ันในโอกาสแรก   
ที่ทําได  และเมื่อไดดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกลาวแลว  ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขใหเปนที่สุด  ในกรณีที่ผูรองทุกข   
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยน้ัน  มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตอไปได 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ยังไมมีระเบียบ  ก.พ.ค.  เรื่องการเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกขหรือ  
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมใชบังคับ  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขสั่งการ 
ในเรื่องการเยียวยาและดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมไปพลางกอนตามที่เห็นสมควรได
โดยใหนําประโยชนของทางราชการมาประกอบการพิจารณาดวย 

เมื่อมีระเบียบ  ก.พ.ค.  ในเรื่องเดียวกันนี้ใชบังคับแลว  หากการดําเนินการตามที่ไดสั่งการ   
ไปนั้นมีมาตรฐานต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ  ก.พ.ค.  ก็ใหดําเนินการเพิ่มเติมใหครบถวน  
เทาที่ทําได  และใหถือวาเปนการเยียวยาหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
ตามระเบียบ  ก.พ.ค.  แลว 

ขอ ๒๗ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉยัรองทุกขอาจถูกคัดคานได  โดยใหนําความในหมวด  ๓  
ขอ  ๕๙  มาใชบังคับกับเหตุแหงการคัดคานและการยื่นคําคัดคาน  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ ผู ร อ งทุ กข คั ดค านผู บั ง คั บบัญชาที่ มี อํ าน า จวิ นิ จฉั ย ร อ งทุ กข   
ใหผูบังคับบัญชาของผูรองทุกขเหนือผูถูกคัดคานเปนผูพิจารณาคําคัดคาน  ถาเห็นวาคําคัดคาน 
ไมมีเหตุผลก็ใหมีคําสั่ง  ยกคําคัดคาน  คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด  และแจงใหผูที่ เกี่ยวของทราบ 
เพ่ือดําเนินการตอไป  แตถาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดใหแจงใหผูถูกคัดคานกับผูรองทุกขทราบ  
กรณีนี้ใหผูพิจารณา  คําคัดคานเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขแทน  และใหนําหลักเกณฑและวิธีการ 
ในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขขางตน  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเปนผูถูกคัดคาน  ใหสงคําคัดคานไปที่เลขาธิการ  ก.พ.   
ในฐานะเลขานุการ  ก.พ.ค.  และให  ก.พ.ค.  เปนผูพิจารณาคําคัดคาน  ถาเห็นวาคําคัดคานไมมีเหตุผล 
ก็ใหมีคําสั่งยกคําคัดคาน  คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด  และแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตอไป  
แตถาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดก็ใหแจงใหผูรองทุกขทราบและแนะนําผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกขใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกข  ประกอบดวยผูแทน



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขหนึ่งคน  ผูแทนผูรองทุกขหนึ่งคน  ผูแทนผูบังคับบัญชา 
ที่เปนเหตุแหงการรองทุกขหนึ่งคน  ทั้งนี้  ใหเลขาธิการ  ก.พ.  ต้ังขาราชการสํานักงาน  ก.พ.  หนึ่งคน 
รวมเปนกรรมการ   ดวย  และใหผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการดังกลาวประชุมและเลือกกันเอง 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  และใหเจาหนาที่ของหนวยงานตนสังกัดเปนเลขานุการและจะใหมี
ผูชวยเลขานุการ  ก็ได   

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณามีมติประการใด   ใหเสนอตอปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร  และ 
การทําคําวินิจฉัยในกรณีนี้  ใหนําขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๐ เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้น
ลงแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยพรอมทั้งสําเนาคําวินิจฉัยไปยัง  ก.พ.ค.  ภายใน   
สิบหาวันนับแตไดรับแจงผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้นแลว  เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบพิทักษระบบคุณธรรม  ตอไป   

 
หมวด  ๓ 

การรองทุกขตอ  ก.พ.ค. 
 

 

สวนที่  ๑ 
การยื่นคํารองทุกข  การตรวจคํารองทุกข  การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

การจายสํานวน  และการสัง่รับหรือไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา 
 

 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือนายกรัฐมนตรี  ใหรองทุกขตอ  ก.พ.ค.  โดยยื่นคํารองทุกขตอพนักงาน 
ผูรับคํารองทุกขที่สํานักงาน  ก.พ.  หรือจะสงคํารองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสํานักงาน  ก.พ.  
ก็ได 

ขอ ๓๒ คํารองทุกขที่ยื่นที่สํานักงาน  ก.พ.  ใหพนักงานผูรับคํารองทุกขออกใบรับคํารองทุกข  
และลงทะเบียนรับคํารองทุกขไวเปนหลักฐานในวันที่รับคํารองทุกขตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  
และใหถือวันที่รับคํารองทุกขตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นคํารองทุกข 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๓ คํารองทุกขที่พนักงานผูรับคํารองทุกขไดรับไวแลว  ใหลงทะเบียนเรื่องรองทุกข  
ในสารบบ  และตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน 

(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว   
ในหมวด  ๑  ใหเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอประธาน  ก.พ.ค.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยไมสมบูรณครบถวนตามหลักเกณฑ   
ที่กําหนดไวในหมวด  ๑  ใหพนักงานผูรับคํารองทุกขแนะนําใหผูรองทุกขแกไขใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมอยูในอํานาจของ  ก.พ.ค.  จะรับไวพิจารณาได  หรือเปน
กรณีตาม  (๒)  แตผูรองทุกขไมแกไขภายในเวลาที่กําหนด  ใหบันทึกไวแลวเสนอคํารองทุกขดังกลาว  
ตอประธาน  ก.พ.ค.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอ ๓๔ ให   ก .พ.ค .   ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ   
เปนองคคณะวินิจฉัยก็ได  แตละคณะประกอบดวยกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนประธาน  และ
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอีกสองคนเพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  โดยจะกําหนดให
ประธาน  ก.พ.ค.  หรือกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
หลายคณะพรอมกันก็ได  และใหมีเจาหนาที่สํานักงาน  ก.พ.  ที่ไดรับมอบหมายเปนเลขานุการ  และ
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่มีความจําเปน  ก.พ.ค.  อาจแตงต้ังใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขคนใดทําหนาที่วินิจฉัยเรื่องอุทธรณก็ได 

ขอ ๓๕ เมื่อไดมีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและไดมีการจายสํานวนแลว   
ใหประธานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแจงคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขใหผูรองทุกขทราบ  
โดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  แลวมอบสําเนาคําสั่งใหไวหนึ่งฉบับ  
หรือจะสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูรองทุกข  ณ  ที่อยูซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการก็ได  ในกรณีนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันสงสําเนาคําสั่งดังกลาว  ใหถือวา 
ผูรองทุกขไดรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลว   

ใหนําความตามวรรคหนึ่งใชบังคับกับกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกขดวย 

ขอ ๓๖ เมื่อประธาน  ก.พ.ค.  ไดรับคํารองทุกขแลว  ใหพิจารณาจายสํานวนตามหลักเกณฑ  
ที่กําหนดไวในขอ  ๓๗  ถึงขอ  ๔๓ 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคํารองทุกขใดมีปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ  หรือ  
ผลการวินิจฉัยอาจกระทบตอวิถีทางปฏิบัติราชการ  หรือจะเปนการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ  
หรือเปนกรณีสําคัญที่เกี่ยวของกับระบบคุณธรรม  ที่  ก.พ.ค.  สมควรเปนผูพิจารณาวินิจฉัยเอง  ก็ใหจาย
สํานวนคํารองทุกขนั้นให  ก.พ.ค.  เปนองคคณะวินิจฉัย  โดยใหประธาน  ก.พ.ค.  ต้ังกรรมการ  ก.พ.ค.  
คนหนึ่งเปนกรรมการเจาของสํานวน  และมีพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคํารองทุกขใดเปนกรณีทั่วไปที่ไมมีลักษณะ 
ตามขอ  ๓๗  ใหจายสํานวนคํารองทุกขนั้นใหกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัย  
รองทุกขคณะหนึ่งคณะใดเปนองคคณะวินิจฉัยก็ได 

ในกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนองคคณะวินิจฉัย  ใหผูนั้นเปนกรรมการเจาของ
สํานวน  และมีพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะหนึ่งคณะใดเปนองคคณะวินิจฉัย  ใหประธาน
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะนั้นต้ังกรรมการวินิจฉัยรองทุกขในคณะคนหนึ่งเปนกรรมการเจาของ
สํานวน  และมีพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคํารองทุกขเรื่องใดเปนรองทุกขที่ไมอาจรับไว
พิจารณาได  ใหจายสํานวนคํารองทุกขนั้นใหกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนกรรมการเจาของสํานวน  
หรือจะจายใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะหนึ่งทําหนาที่เปนองคคณะวินิจฉัย  ก็ได 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคํารองทุกขเรื่องใดเปนรองทุกขที่รับไวพิจารณาได  
ใหจายสํานวนคํารองทุกขใหแกกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่ง  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข   
เปนองคคณะวินิจฉัย  หากมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ้นหลายคณะ  ใหประธาน  ก.พ.ค.  
จายสํานวนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ถามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนการเฉพาะ  ใหจายสํานวนใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ต้ังไว 

(๒) ถามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  แยกตามกลุมของสวนราชการหรือพ้ืนที่ต้ัง
ของสวนราชการใด  ใหจายสํานวนใหตรงกับกลุมหรือพ้ืนที่ต้ังของสวนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไมมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หรือมีการตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ในลักษณะเดียวกันหลายคณะ  หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีคํารองทุกขคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก  ซึ่งหากจาย
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สํานวนใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขนั้นอีก  จะทําใหการพิจารณาลาชาหรือกระทบตอ 
ความยุติธรรม  ใหจายสํานวนคํารองทุกขตามที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นสมควร 

ขอ ๔๑ กรรมการเจาของสํานวนอาจกําหนดประเด็นใหพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน
วิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นเสนอในเบื้องตนประกอบการพิจารณาขององคคณะวินิจฉัย 
เพ่ือพิจารณาสั่งรับหรือไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  
หมวด  ๑  และเปนคํารองทุกขที่รับไวพิจารณาได  ก็ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับคํารองทุกขนั้นไว
พิจารณา  แลวดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป 

(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ยังไมชัดเจนหรือท่ียังมีการดําเนินการโดยไมถูกตอง 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด  ๑  ก็ใหมีคําสั่งใหผูรองทุกขดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  หากไมมีการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ก็ใหเสนอองคคณะวินิจฉัย
เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัยตอไป 

(๓) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมอาจรับไวพิจารณาไดตามขอ  ๔๒  ก็ใหเสนอองคคณะ  
วินิจฉัยเพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๔๒ หามมิใหรับคํารองทุกขดังตอไปนี้ไวพิจารณา 
(๑) เปนกรณีที่ไมอาจรองทุกขตอ  ก.พ.ค.  ไดตามขอ  ๗ 
(๒) ผูรองทุกขมิใชเปนผูมีสิทธิรองทกุขตามขอ  ๗ 
(๓) ผูรองทุกขมิใชเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิรองทุกขแทนตามขอ  ๑๐ 
(๔) เปนคํารองทุกขที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาที่กําหนดไวในขอ  ๘ 
(๕) เปนเรื่องที่ไดเคยมีการรองทุกขและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว 
(๖) เปนกรณีตามขอ  ๔๑  (๒) 
ขอ ๔๓ เมื่อไดรับความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนตามขอ  ๔๑  (๒)  หรือ  (๓)  ให

องคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย  ดังนี้ 
(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่รับไวพิจารณาไมไดตามขอ  ๔๒  ก็ใหมีคําวินิจฉัยไมรับเรื่อง  

รองทุกขนั้นไวพิจารณาและสั่งจําหนายเรื่องรองทุกขนั้นออกจากสารบบ 
ในกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.  เปนกรรมการเจาของสํานวนหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  

เปนองคคณะวินิจฉัย  เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแลว  ใหรายงาน  ก.พ.ค.  เพ่ือทราบตอไปดวย 
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(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่อาจรับไวพิจารณาได  ก็ใหมีคําสั่งใหกรรมการเจาของสํานวน  
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป 

 
สวนที่  ๒ 

กระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกข 
 

 

ขอ ๔๔ เมื่อไดมีการสั่งรับคํารองทุกขไวพิจารณาแลว  ใหกรรมการเจาของสํานวนมีคําสั่ง  
ใหคูกรณีในการรองทุกขทําคําแกคํารองทุกขภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  โดยสงสําเนาคํารองทุกขและสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของไปใหดวย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กรรมการเจาของสํานวนจะกําหนดประเด็นที่คูกรณีในการรองทุกข  
ตองชี้แจงหรือกําหนดใหจัดสงพยานหลักฐานที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข   
ไปใหดวยก็ได 

ขอ ๔๕ ใหคูกรณีในการรองทุกขทําคําแกคํารองทุกขและคําชี้แจงตามประเด็นที่กําหนดให  
โดยชัดแจงและครบถวน  พรอมสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  และหลักฐานการรับทราบหรือควร 
ไดทราบเหตุของการรองทุกข  โดยจัดทําสําเนาคําแกคํารองทุกข  สําเนาคําชี้แจง  และสําเนา
พยานหลักฐานตามจาํนวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด  ยื่นภายในระยะเวลาตามขอ  ๔๔  วรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนเห็นวาคําแกคํารองทุกขหรือคําชี้แจงของคูกรณี  
ในการรองทุกข  หรือพยานหลักฐานที่สงมาใหยังไมครบถวนหรือชัดเจนเพียงพอ  ใหสั่งใหคูกรณี   
ในการรองทุกขแกไขเพิ่มเติมคําแกคํารองทุกขหรือจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือสงพยานหลักฐานเพิ่มเติม
มาใหภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ ๔๗ ในกรณีที่คูกรณีในการรองทุกขมิไดจัดทําคําแกคํารองทุกขและคําชี้แจงตามประเด็น
ที่กําหนดใหชัดเจน  พรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอกรรมการเจาของสํานวนในระยะเวลาที่กําหนด   
ใหถือวาคูกรณีในการรองทุกขยอมรับขอเท็จจริงตามขอรองทุกขของผูรองทุกข  และใหกรรมการ  
เจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

ขอ ๔๘ การพิจารณาวินิจฉัย เรื่ องรองทุกขใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกข พิจารณา 
จากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในการดําเนินเรื่องนั้น  ประกอบกับคํารองทุกขและคําแกคํารองทุกข   
ในกรณีจําเปนและสมควร  ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมได  
ทั้งนี้ใหนํามาตรา  ๑๑๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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สวนที่  ๓ 
การสรุปสํานวน  และการประชุมวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

 

 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนพิจารณาขอเท็จจริงที่ไดมาจากคํารองทุกข   
คําแกคํารองทุกข  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องนั้น  และขอเท็จจริงที่ไดมาจาก  
การแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม  (ถามี)  แลวเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอตอการวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
นั้นแลว  ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) ชื่อผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกข 
(๒) สรุปคํารองทุกข 
(๓) สรุปคําแกคํารองทุกข 
(๔) สรุปขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม  (ถามี)   
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง 
(๖) ความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและคําขอ 

ของผูรองทุกข 
ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอบันทึกสรุปสํานวนตามวรรคหนึ่งและสํานวนพรอมเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขทั้งหมดใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัย  ตอไป 
ขอ ๕๐ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดพิจารณาบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน  

หากเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดมายังไมเพียงพอหรือมีขอที่ควรปรับปรุง  ก็ใหกรรมการเจาของสํานวน 
รับไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นขององคคณะวินิจฉัย  
แลวนําผลการดําเนินการเสนอใหองคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยพิจารณาตามวรรคหนึ่งแลว  เห็นวาขอเท็จจริงที่ไดมาเพียงพอ   
ตอการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น  ก็ใหดําเนินการตามขอ  ๕๑  ตอไป 

ขอ ๕๑ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  ใหองคคณะวินิจฉัยจัดใหมีการประชุม
พิจารณาเรื่องรองทุกขอยางนอยหนึ่งครั้ง  เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะ
วินิจฉัย  เวนแตในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นวาเรื่องรองทุกขนั้นมีขอเท็จจริงชัดเจนเพียงพอตอ 
การพิจารณาวินิจฉัยแลวหรือมีขอเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไมซับซอน  และการมาแถลงดวยวาจา 
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  จะใหงดการแถลงดวยวาจาเสียก็ได 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่มีการประชุมและใหมีการแถลงตามวรรคหนึ่ง  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดกําหนด   

วันประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขแลว  ใหกรรมการเจาของสํานวนแจงกําหนดวันประชุมพิจารณา   

เรื่องรองทุกขพรอมทั้งสงสรุปคํารองทุกขและสรุปคําแกคํารองทุกข  ตลอดจนสรุปขอเท็จจริง 

ที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม  (ถามี)  ใหแกคูกรณีทราบลวงหนากอนวันประชุมพิจารณา

ไมนอยกวาเจ็ดวัน  เพ่ือเปดโอกาสใหคูกรณีไดแถลงสรุปคํารองทุกขและคําแกคํารองทุกขของตน  ทั้งนี้  

คูกรณีจะไมมาในวันประชุมพิจารณาก็ได  หากในกรณีที่ผูรองทุกขหรือคูกรณีในการรองทุกข   

ไมมาในวันประชุมพิจารณา  ก็ใหพิจารณาลับหลังไปไดและใหบันทึกไวเปนหลักฐานดวย 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่มีการประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขตามขอ  ๕๑  วรรคหนึ่ง  เมื่อเริ่ม 

การประชุม  ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริงและประเด็นที่จะตองวินิจฉัย  แลวใหผูรองทุกข

และคูกรณีในการรองทุกขแถลงดวยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

คําแถลงดวยวาจาของผูรองทุกขและของคูกรณีในการรองทุกขตองกระชับและอยูในประเด็น  

โดยไมอาจยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคํารองทุกขและคําแกคํารองทุกขได 
 

สวนที่  ๔ 
การทําคําวินิจฉัย 

 

 

ขอ ๕๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข   ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยไมรับ 

เรื่องรองทุกขไวพิจารณาตามขอ  ๔๓  (๑)  หรือมีคําวินิจฉัยเปนอยางอื่น  ดังนี้  ยกคํารองทุกข   

หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง  และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข  หรือใหดําเนินการ

อื่นใด  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ขอ ๕๔ คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขขององคคณะวินิจฉัย  ใหนําความในขอ  ๑๖  หมวด  ๑   

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข   หรือกรรมการ   ก .พ .ค .   เจ าของสํานวน   

เปนองคคณะวินิจฉัย  และไดจัดทําคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแลว  ใหรายงาน  ก.พ.ค.  เพ่ือทราบ  

หากมีขอแนะนําหรือขอควรปรับปรุงประการใด  ใหแกไขปรับปรุงตามความเห็นของ  ก.พ.ค.  ตอไป 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลวเห็นสมควรใหมีการเยียวยา 

แกผูรองทุกข  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  และอยูในระหวางที่ยังไมได 

มีระเบียบ  ก.พ.ค.  ในเรื่องดังกลาวใชบังคับ  ใหนําความตามขอ  ๒๖  มาใชบังคับโดยอนุโลมไปพลางกอน 

ขอ ๕๕ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  ใหองคคณะวินิจฉัยดําเนินการ  

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ  ๔๔  แตถามี  

ความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ก็ขยายเวลาไดโดยเสนอประธาน  ก.พ.ค.  

เพ่ือพิจารณาตามควรแกกรณี  และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏดวย 

ขอ ๕๖ เมื่อไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและดําเนินการตามขอ  ๕๔  วรรคสองแลว  ใหแจง 

ใหคูกรณีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว  คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิฟองคดี   

ตอศาลปกครองชั้นตนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ตอไปได 

ขอ ๕๗ คําวินิจฉัยรองทุกขใหผูกพันคูกรณีในการรองทุกขและผูที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติ

ตามนับแตวันที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยรองทุกขนั้น 
 

สวนที่  ๕ 
การคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 

 

ขอ ๕๘ ผูรองทุกขหรือคูกรณีในการรองทุกขอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกข   

ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผู เปนเหตุใหเกิดความคับของใจ  หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชา 

ของผูบังคับบัญชาดังกลาว 

(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 

(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อันอาจ

กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การคัดคานดังกลาวตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธาน   ก .พ .ค .   ภายในเจ็ดวันนับแต 

วันรับทราบหรือถือวาทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ 

แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานวา  จะทําใหการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขไมไดรับความจริง

และความยุติธรรมอยางไรดวย 

ขอ ๕๙ เมื่อมีการยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคนใด  ใหประธาน  ก.พ.ค.   

แจงใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาประธาน  ก.พ.ค.  จะไดมี 

การชี้ขาดในเรื่องการคัดคานนั้นแลว 

ในการพิจารณาคําคัดคานใหประธาน  ก.พ.ค.  พิจารณาจากคําคัดคานและบันทึกชี้แจง 

ของกรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูถูกคัดคาน  หากประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวามิไดเปนไปตามคําคัดคาน   

และมีเหตุผลสมควรที่จะใหผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไป  ใหนําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  

ก.พ.ค.  เพ่ือพิจารณา  ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูก

คัดคาน  ก็ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได  มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธี

ลงคะแนนลับ  แลวใหเปนที่สุด   

ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้น  หรือมีเหตุผลพอที่จะฟงไดวาหากให 

ผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรม  ใหมีคําสั่งให 

ผูถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเรื่องนั้น  แลวแจงใหผูคัดคานทราบดวย 

ในกรณีที่ประธาน   ก .พ.ค .   สั่งใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกคัดคานถอนตัวจาก 

การพิจารณา  ใหประธาน  ก.พ.ค.  แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเอง   

ปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน 

ขอ ๖๐ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ  ๔๐  

หรือเห็นวามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวา  ตนไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติหนาที่   

โดยเที่ยงธรรม  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  และใหนํา  

ขอ  ๕๘  และขอ  ๕๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๖๑ การที่กรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูถูกคัดคานที่ถูกสั่งใหงดการปฏิบั ติหนาที่   

หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกสั่งใหถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดคานนั้น  ยอมไมกระทบถึง  

การกระทําใด ๆ  ที่ไดกระทําไปแลว  แมวาจะไดดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคําคัดคาน 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๖ 
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานผูรับคํารองทุกขและพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน 

 

 

ขอ ๖๒ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน  ก.พ.  เปนพนักงานผูรับคํารองทุกข  
เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข  การตรวจคํารองทุกข  และการดําเนินการทางธุรการอยางอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖๓ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงต้ังพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่ชวยสนับสนุน  
การดําเนินงานของกรรมการเจาของสํานวน  เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขและปฏิบัติหนาที่อื่น 
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศราวุธ  เมนะเศวต 
ประธานกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๕  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
ช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับ  หรือ  ก.พ.ค.  แลวแตกรณี  ในกรณีที่เกิดความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ตอตนของผูบังคับบัญชา  และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด  ๙  การอุทธรณ  ได  และบัญญัติใหคัดคาน
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดดวย  ทั้งนี้  โดยใหการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  การยื่นคัดคาน  
และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
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