
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎ ก.พ.ค. 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพจิารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ และมาตรา 

๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  กฎ ก.พ.ค. นี้เรียกว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ข้อ ๒๑  กฎ ก.พ.ค. นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓๒  ในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมาย และให้หมายความ

รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วย 
“คู่กรณีในการร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
“พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน ก.พ. มอบหมาย

ให้เป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําร้องทุกข์ การตรวจคําร้องทุกข์ และการดําเนินงานธุรการอย่าง
อ่ืนตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือของผู้บังคับบัญชาที่
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่มีหน้าที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วย
งานสารบรรณ ด้วย 

“พนักงานผู้รับผิดชอบสํานวน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน ก.พ. และ 
ก.พ.ค. มอบหมายให้รับผิดชอบสํานวนเรื่องร้องทุกข์ 

“องค์คณะวินิจฉัย” หมายความว่า ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. ต้ัง เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ในกรณี
ที่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ต้องมีกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อย่างน้อยสองคนจึงจะเป็นองค์
คณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หน้า ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 
 

“กรรมการเจ้าของสํานวน” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัยที่
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเรื่องร้องทุกข์ 

“ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า องค์คณะวินิจฉัย และให้หมายความ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. นี้ 
ด้วย” 

 
ข้อ ๔  ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ

หรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือที่

ประชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

 
ข้อ ๖  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจกัน ฉะนั้น เมื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ
ผู้บังคับบัญชา หากแสดงความประสงค์จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้น ให้
โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นทางแห่งการทําความเข้าใจและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น 

ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความคับข้องใจนั้น ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือ
ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําช้ีแจง หรือได้รับคําช้ีแจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. 
นี้ 

 
ข้อ ๗๓  ภายใต้บังคับข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจ อันเกิด

จากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ ตามหมวด ๙ 
การอุทธรณ์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

การปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทําให้เกิดความคับข้องใจ อัน
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ
อ่ืนใดโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม
                                                 

๓ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



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 
 
 

รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต 
หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น
หรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
(๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ 

หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
(๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ 
 
ข้อ ๘  การร้องทุกข์ให้ร้องได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สําหรับผู้อ่ืนไม่ได้ 

และให้ทําคําร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
หรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามข้อ ๗ 

คําร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) ช่ือ ตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้อง

ทุกข์ 
(๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ 
(๔) คําขอของผู้ร้องทุกข์ 
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จําเป็น

ตามข้อ ๑๐ 
 
ข้อ ๙  ในการยื่นคําร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย กรณี

ที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานไว้ด้วย 

ให้ผู้ร้องทุกข์ทําสําเนาคําร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรอง
สําเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้อง
ทุกข์แทนตามข้อ ๑๐ ก็ดี กรณีที่มีการแต่งต้ังทนายความหรือบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ 
ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๑ ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือ
หลักฐานการแต่งต้ัง  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎ ก.พ.ค. นี้ กําหนด 

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องทุกข์ด้วย หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่น
หนังสือก่อนที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา 

 
ข้อ ๑๐  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีมีเหตุ

จําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 



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 
 
 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ 
พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจําเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือโดยมีพยาน
ลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 

 
ข้อ ๑๑๔  ภายใต้บังคับข้อ ๘ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งต้ังให้ทนายความหรือบุคคล

หนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวน
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขั้นตอนใด ๆ ก็ได้ โดยให้แนบหนังสือแต่งต้ัง หลักฐานแสดงตนของ
ทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งต้ังพร้อมคําร้องทุกข์หรือจะยื่นในภายหลังก่อนการดําเนินการใน
ขั้นตอนนั้น ๆ ก็ได้ 

 
ข้อ ๑๒  คําร้องทุกข์ให้ย่ืนต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ ในการนี้ อาจย่ืนคําร้องทุกข์

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ย่ืนคําร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์หรือ
วันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นคําร้อง
ทุกข์ 

 
ข้อ ๑๓  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ การนับวันทราบหรือถือว่า

ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือ ให้

ถือว่าวันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตาม (๑) แต่มีการแจ้งคําสั่งให้

ทราบพร้อมสําเนาคําสั่ง และทําบันทึกวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ง
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

(๓) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคําสั่งตาม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปสอง
ฉบับเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคําสั่งแล้ว
ส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบ
ตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้รับทราบคําสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์แล้ว 

(๔ )  ในกรณีที่ เหตุแห่ งการร้องทุกข์ เกิดจากการปฏิบั ติหรือไม่ปฏิบั ติของ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือ ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์รับทราบหรือ
ควรรับทราบคําสั่งที่ไม่เป็นหนังสือนั้น เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

(๕ )  ในกรณีที่ เหตุแห่งการร้องทุกข์ เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

 
                                                 

๔ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



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 
 
 

ข้อ ๑๔  ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ที่ย่ืนไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ได้ 

การถอนคําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์
ถอนคําร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้
ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

เมื่อมีการถอนคําร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และสั่งจําหน่ายคํา
ร้องทุกข์ออกจากสารบบ 

 
ข้อ ๑๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจ

แสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจแสวงหาข้อเท็จจริง
จากพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่
ปรากฏในคําร้องทุกข์ คําแก้คําร้องทุกข์ ก็ได้ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์อาจดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ หรือตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งอาจกระทบถึง
สิทธิของคู่กรณี ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

 
ข้อ ๑๖  คําวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย 
(๑) ช่ือผู้ร้องทุกข์ 
(๒) ช่ือคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
(๓) สรุปคําร้องทุกข์และคําขอของผู้ร้องทุกข์ 
(๔) สรุปคําแก้คําร้องทุกข์ 
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พร้อมทั้งเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยหรือคําสั่งที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

ปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป 
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง

นั้น (ถ้ามี) 
คําวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้อง

ทุกข์ที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้
ในคําวินิจฉัยนั้น ด้วย 

 
ข้อ ๑๗  ระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้ เมื่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์

เห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีคําขอ ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตาม
ความจําเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 ๑๘  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวัน
แรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
ข้อ ๑๙  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวด ๑ ให้ใช้บังคับกับการร้องทุกข์และ

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในหมวดอื่นด้วย เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

 
หมวด ๒ 

การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
   

 
ข้อ ๒๐  การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา และกฎหมาย 

ไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ นั้น ให้
ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคที่ตํ่ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตํ่ากว่าอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ 

 
ข้อ ๒๑  การย่ืนคําร้องทุกข์อาจย่ืนผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุ

แห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้นําความในข้อ ๑๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับการยื่นคําร้องทุกข์ดังกล่าว
ด้วย 

 
ข้อ ๒๒  เมื่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งพร้อม

ทั้งส่งสําเนาคําร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคําช้ีแจงของตน (ถ้ามี) ให้ผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งคําร้องทุกข์พร้อมทั้ง
สําเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้อง
ทุกข์ 

เมื่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์ที่ยนผ่านตามข้อ ๒๑ 
หรือ ส่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้จัดส่งคําร้องทุกข์พร้อมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐานที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 
 

เกี่ยวข้อง และคําช้ีแจงของตน (ถ้ามี) ไปยังผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ 

 
ข้อ ๒๓  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจาก

เรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีที่
จําเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคําช้ีแจงจากหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะไม่ให้แถลงการณ์ด้วยวาจา
ก็ได้ แต่ให้บันทึกเหตุผลไว้ด้วย 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ ให้
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได้  ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้า
ตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟังการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 

 
ข้อ ๒๔  ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับคําร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยาย
เวลาไว้ด้วย๕ 

ในกรณีที่ขอขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทํา
ให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยัง
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ร้องทุกข์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดขยายเวลาตามวรรค
หนึ่ง เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจะได้ติดตามแนะนําและชี้แจงให้การพิจารณาแล้วเสร็จ
โดยเร็ว แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ 
ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ มี

อํานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคําร้องทุกข์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้เยียวยา
ความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยให้นํา
ระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนดในเรื่องเดียวกันนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทําได้ 
และเมื่อได้ดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
                                                 

๕ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 
 

คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้ร้อง
ทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้ 

 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบ ก.พ.ค. เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

ทุกข์หรือให้ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมใช้บังคับ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์สั่ง
การในเรื่องการเยียวยาและดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมไปพลางก่อนตามที่
เห็นสมควรได้โดยให้นําประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

เมื่อมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดียวกันนี้ใช้บังคับแล้ว หากการดําเนินการตามที่ได้สั่ง
การไปนั้นมีมาตรฐานตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ ก.พ.ค. ก็ให้ดําเนินการเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนเท่าที่ทําได้ และให้ถือว่าเป็นการเยียวยาหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค. แล้ว 

 
ข้อ ๒๗  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ โดยให้นําความ

ในหมวด ๓ ข้อ ๕๘ มาใช้บังคับกับเหตุแห่งการคัดค้านและการยื่นคําคัดค้าน โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๒๘  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์คัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้

ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาคําคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคําคัดค้านไม่มี
เหตุผลก็ให้มีคําสั่งยกคําคัดค้าน คําสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทราบ 
กรณีนี้ให้ผู้พิจารณาคําคัดค้านเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์แทน และให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการใน
เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๒๙  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้าน ให้ส่งคําคัดค้านไปที่เลขาธิการ 

ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคําคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคําคัดค้านไม่มี
เหตุผลก็ให้มีคําสั่งยกคําคัดค้าน คําสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและแนะนํา
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยผู้แทนผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทน
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หนึ่งคน  ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ ก.พ. ต้ังข้าราชการสํานักงาน 
ก.พ. หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการ ด้วย และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการดังกล่าวประชุมและเลือก
กันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นเลขานุการและจะ
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณามีมติประการใด ให้เสนอต่อปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร และการ
ทําคําวินิจฉัยในกรณีนี้ ให้นําข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 ๓๐  เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยพร้อมทั้งสําเนาคําวินิจฉัยไปยัง 
ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การยื่นคําร้องทุกข์ การตรวจคําร้องทุกข์ การต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
การจ่ายสํานวน และการสั่งรบัหรือไม่รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณา 

   
 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ตอ ก.พ.ค. โดยยื่นคําร้องทุกข์ต่อ
พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ที่สํานักงาน ก.พ. หรือจะส่งคําร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ก็ได้ 

 
ข้อ ๓๒  คําร้องทุกข์ที่ย่ืนที่สํานักงาน ก.พ. ให้พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ออกใบรับคํา

ร้องทุกข์ และลงทะเบียนรับคําร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับคําร้องทุกข์ตามระเบียบว่าด้วยงาน
สารบรรณ และให้ถือวันที่รับคําร้องทุกข์ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นคําร้องทุกข์ 

 
ข้อ ๓๓  คําร้องทุกข์ที่พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ได้รับไว้แล้ว ให้ลงทะเบียนเรื่องร้อง

ทุกข์ในสารบบ และตรวจคําร้องทุกข์ในเบื้องต้น 
(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่มีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ไว้ในหมวด ๑ ให้เสนอคําร้องทุกข์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่มีการดําเนินการโดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ ให้พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์แนะนําให้ผู้ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอํานาจของ ก.พ.ค. จะรับไว้พิจารณาได้ หรือ
เป็นกรณีตาม (๒) แต่ผู้ร้องทุกข์ไม่แก้ไขภายในเวลาที่กําหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอคําร้องทุกข์
ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๓๔  ให้ ก.พ.ค. ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ

เป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อีกสองคนเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยจะกําหนดให้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 
 

ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
หลายคณะพร้อมกันก็ได้ และให้มีเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีความจําเป็น ก.พ.ค. อาจแต่งต้ังให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คนใดทําหน้าที่วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ข้อ ๓๕  เมื่อได้มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และได้มีการจ่ายสํานวนแล้ว 

ให้ประธานกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แจ้งคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสําเนาคําสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับ 
หรือจะส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการก็ได้ ในกรณีนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์
ได้รับทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว 

ให้นําความตามวรรคหนึ่งใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ด้วย 

 
ข้อ ๓๖  เมื่อประธาน ก.พ.ค. ได้รับคําร้องทุกข์แล้ว ให้พิจารณาจ่ายสํานวนตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๓ 
 
ข้อ ๓๗  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์ใดมีปัญหาข้อกฎหมายที่สําคัญ 

หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หรือเป็นกรณีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง 
ก็ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์นั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย โดยให้ประธาน ก.พ.ค. ต้ังกรรมการ 
ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของสํานวน และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

 
ข้อ ๓๘  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์ใดเป็นกรณีทั่วไปท่ีไม่มี

ลักษณะตามข้อ ๓๗ ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้ผู้นั้นเป็นกรรมการ
เจ้าของสํานวน และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้
ประธานกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะนั้นต้ังกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะคนหนึ่งเป็นกรรมการ
เจ้าของสํานวน และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

 
ข้อ ๓๙  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่ไม่อาจ

รับไว้พิจารณาได้ ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของ
สํานวน หรือจะจ่ายให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งทําหน้าที่เป็นองค์คณะวินิจฉัย ก็ได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 ๔๐  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่รับไว้
พิจารณาได้ ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์ให้แก่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ เป็นองค์คณะวินิจฉัย หากมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นหลายคณะ ให้ประธาน 
ก.พ.ค. จ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ที่ต้ังไว้ 

(๒) ถ้ามีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการหรือ
พ้ืนที่ต้ังของส่วนราชการใด ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพื้นที่ต้ังของส่วนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการ
ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑ ) หรือ (๒ ) ในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) มีคําร้องทุกข์ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่ง
หากจ่ายสํานวนให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นอีก จะทําให้การพิจารณาล่าช้าหรือกระทบต่อ
ความยุติธรรม ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์ตามท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร 

 
ข้อ ๔๑  กรรมการเจ้าของสํานวนอาจกําหนดประเด็นให้พนักงานผู้รับผิดชอบ

สํานวนวิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็นเสนอในเบื้องต้นประกอบการพิจารณาขององค์คณะ
วินิจฉัย เพื่อพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่มีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในหมวด ๑ และเป็นคําร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับคําร้องทุกข์นั้นไว้
พิจารณา แล้วดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป 

(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังมีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีคําสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัย
เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัยต่อไป 

(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้เสนอองค์
คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัยต่อไป 

 
ข้อ ๔๒๖  ห้ามมิให้รับคําร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา 
(๑) เป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอํานาจการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามข้อ ๗ 
(๒) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ ๗ 
(๓) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ ๑๐ 
(๔) เป็นคําร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันตามข้อ ๘ เว้นแต่ ก.พ.ค. 

เห็นควรรับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
(๕) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
(๖) เป็นกรณีตามข้อ ๔๑ (๒) 

                                                 
๖ ข้อ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 ๔๓  เมื่อได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนตามข้อ ๔๑ (๒) หรือ (๓) 

ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัยดังนี้ 
(๑)๗ ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาไม่ได้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่

รับเรื่องร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและสั่งจําหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสารบบ หรือให้มีคํา
วินิจฉัยยกเลิกกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น และสั่งจําหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสา
รบบ 

คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ ก.พ.ค. 
เจ้าของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ให้นําเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วย 

(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้มีคําสั่งให้กรรมการเจ้าของ
สํานวนดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป 

 
ส่วนที่ ๒ 

กระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
   

 
ข้อ ๔๔๘  เมื่อได้มีการสั่งรับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวน

มีคําสั่งให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทําคําแก้คําร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยส่งสําเนาคําร้องทุกข์และสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้ด้วย ในกรณีที่
เห็นสมควร กรรมการเจ้าของสํานวนจะกําหนดประเด็น ที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องชี้แจงหรือ
กําหนดให้จัดส่งพยานหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ไปให้ด้วยก็ได้ เว้น
แต่เป็นกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๔๙ 

 
ข้อ ๔๕  ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําช้ีแจงตามประเด็นที่

กําหนดให้โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือ
ควรได้ทราบเหตุของการร้องทุกข์ โดยจัดทําสําเนาคําแก้คําร้องทุกข์ สําเนาคําช้ีแจง และสําเนา
พยานหลักฐานตามจํานวนที่กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด ย่ืนภายในระยะเวลาตามข้อ ๔๔ วรรค
หนึ่ง 

 
ข้อ ๔๖  ในกรณีที่กรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าคําแก้คําร้องทุกข์หรือคําช้ีแจงของ

คู่กรณีในการร้องทุกข์ หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ ให้สั่งให้คู่กรณี
ในการร้องทุกข์แก้ไขเพิ่มเติมคําแก้คําร้องทุกข์หรือจัดทําคําช้ีแจงเพิ่มเติม หรือส่งพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
                                                 

๗ ข้อ ๔๓ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘ ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 ๔๗  ในกรณีที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้จัดทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําช้ีแจงตาม
ประเด็นที่กําหนดให้ชัดเจน พร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อกรรมการเจ้าของสํานวนในระยะเวลาที่
กําหนด ให้ถือว่าคู่กรณีในการร้องทุกข์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ และให้
กรรมการเจ้าของสํานวนพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

 
ข้อ ๔๘  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณา 

จากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินเรื่องนั้น ประกอบกับคําร้องทุกข์และคําแก้คําร้องทุกข์ ใน
กรณีจําเป็นและสมควร ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๑๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๓ 

การสรุปสํานวน และการประชุมวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
   

 
ข้อ ๔๙๙  เมื่อรับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาดําเนินการแล้ว หากกรรมการเจ้าของ

สํานวนเห็นว่าสามารถวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคําร้องทุกข์นั้น โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงอีกหรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากคําแก้คําร้องทุกข์ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการเรื่องนั้นหรือข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนทําบันทึกของกรรมการเจ้าของสํานวนสรุปเสนอองค์คณะ
วินิจฉัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

บันทึกสรุปสํานวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ช่ือผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
(๒) สรุปคําร้องทุกข์ 
(๓) สรุปคําแก้คําร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง 
(๖) ความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และคํา

ขอของผู้ร้องทุกข์ 
ให้กรรมการเจ้าของสํานวนเสนอบันทึกสรุปสํานวนตามวรรคหนึ่งและสํานวนพร้อม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์นั้นทั้งหมดให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
 
ข้อ ๕๐  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของ

สํานวน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้มายังไม่เพียงพอหรือมีข้อที่ควรปรับปรุง ก็ให้กรรมการเจ้าของ
สํานวนรับไปดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นขององค์
คณะวินิจฉัย แล้วนําผลการดําเนินการเสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

                                                 
๙ ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 
 

ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้มา
เพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ ต่อไป 

 
ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการ

พิจารณาหรือประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้อง
ทุกข์มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย เว้นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็น
วินิจฉัยไม่ซับซ้อน และการมาแถลงด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งด
การแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้๑๐ 

ในกรณีที่มีการประชุมและให้มีการแถลงตามวรรคหนึ่ง เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้
กําหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนแจ้งกําหนดวันประชุม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์พร้อมทั้งส่งสรุปคําร้องทุกข์และสรุปคําแก้คําร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริง
ที่กรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณา
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคําร้องทุกข์และคําแก้คําร้องทุกข์ของตน  ทั้งนี้ 
คู่กรณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้ หากในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มาใน
วันประชุมพิจารณา ก็ให้พิจารณาลับหลังไปได้และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
ข้อ ๕๒  ในกรณีที่มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง เมื่อ

เริ่มการประชุม ให้กรรมการเจ้าของสํานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย แล้วให้
ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์แถลงด้วยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

คําแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์และของคู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องกระชับและอยู่ใน
ประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําร้องทุกข์และคําแก้คํา
ร้องทุกข์ได้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

การทําคําวินิจฉัย 
   

 
ข้อ ๕๓  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยไม่รับ

เรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) หรือมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ดังนี้ ยกคําร้องทุกข์ หรือมีคํา
วินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดําเนินการอื่นใด 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 

 

                                                 
๑๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 ๕๔๑๑  คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขององค์คณะวินิจฉัย ให้นําความในข้อ ๑๖ 
หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คําวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย ให้นําเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา เมื่อ ก.พ.ค. มี
ความเห็นประการใดแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยดําเนินการเพื่อให้มีคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ต่อไป 

การเยียวยา หรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ระหว่างที่ยัง
ไม่มีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องดังกล่าว ให้นําความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน 

 
ข้อ ๕๕๑๒  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ที่ร้องต่อ ก.พ.ค. ให้องค์คณะวินิจฉัย

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคําร้องทุกข์ ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึก
เหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย แต่ถ้าขยายเวลาแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณากําหนด
มาตรการที่จะทําให้การพิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๕๖  เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และดําเนินการตามข้อ ๕๔ วรรคสองแล้ว ให้

แจ้งให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิฟ้อง

คดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ต่อไปได้ 

 
ข้อ ๕๗๑๓  คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่

จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําวินิจฉัย หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยใน
โอกาสแรกที่สามารถทําได้นับแต่ได้รับคําวินิจฉัย 

 
ส่วนที่ ๕ 

การคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
   

 
ข้อ ๕๘  ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ 

                                                 
๑๑ ข้อ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒ ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๓ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 
 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อัน

อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
การคัดค้านดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแต่

วันรับทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่ง
การคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านว่า จะทําให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้รับความจริงและ
ความยุติธรรมอย่างไรด้วย 

 
ข้อ ๕๙  เมื่อมีการย่ืนคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คนใด ให้ประธาน ก.พ.ค. 

แจ้งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านงดการปฏิบติหน้าที่ไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการ
ช้ีขาดในเรื่องการคัดค้านนั้นแล้ว 

ในการพิจารณาคําคัดค้านให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาจากคําคัดค้านและบันทึก
ช้ีแจงของกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้าน หากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่ามิได้เป็นไปตามคําคัดค้าน
และมีเหตุผลสมควรที่จะให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูก
คัดค้าน ก็ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ แล้วให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําคัดค้านฟังขึ้น หรือมีเหตุผลพอที่จะฟังได้ว่าหาก
ให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้มีคําสั่ง
ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. สั่งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านถอนตัวจาก
การพิจารณา ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความจําเป็น 

 
ข้อ ๖๐  กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ 

๔๐ หรือเห็นว่ามีเหตุอ่ืนที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่า ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่
โดยเที่ยงธรรม ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ และให้นําข้อ 
๕๘ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๖๑  การที่กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่

หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึง
การกระทําใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้ว แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคําคัดค้าน 

 
ส่วนที่ ๖ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์และพนักงานผู้รับผิดชอบสํานวน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 ๖๒  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ. เป็นพนักงานผู้
รับคําร้องทุกข์ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคําร้องทุกข์ การตรวจคําร้องทุกข์ และการดําเนินการ
ทางธุรการอย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข้อ ๖๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังพนักงานผู้รับผิดชอบสํานวนทําหน้าที่ช่วย

สนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจ้าของสํานวน เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศราวุธ  เมนะเศวต 

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๕ กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ หรือ ก.พ.ค. แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เกิดความคับข้องใจอัน
เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ 
การอุทธรณ์ ได้ และบัญญัติให้คัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ด้วย  ทั้งนี้ โดยให้การร้องทุกข์และ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การยื่นคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.ค.  จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.ค. นี้ 
 
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๔ 
 

ข้อ ๘  กรณีที่ได้ดําเนินการตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาแล้วโดยชอบให้เป็นอันใช้ได้ สําหรับกรณีที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการให้พิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ 
 
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๕ 
 

ข้อ ๑๐  เรื่องร้องทุกข์เรื่องใดที่ได้มีการพิจารณาดําเนินการโดยถูกต้องตามกฎ 
ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ 
ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เสร็จไป
แล้วก่อนวันที่ กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การพิจารณาดําเนินการดังกล่าวเป็นอันใช้ได้ ถ้าเรื่องร้อง
ทุกข์ใดอยู่ในระหว่างดําเนินการ ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญ/ผู้จัดทํา 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
 
                                                 

๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๑๖/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙ ก/หน้า ๓/๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 


