
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ และ

มาตรา 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. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  กฎ ก.พ.ค. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
ขอ ๓ ในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
“คูกรณี” หมายความวา ผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกข 
“คูกรณีในการรองทุกข” หมายความวา ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข 
“พนักงานผู รับคํารองทุกข” หมายความวา เจาหนาที่ที่ สํานักงาน ก .พ . 

มอบหมายใหเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข การตรวจคํารองทุกข และการ
ดําเนินงานธุรการอยางอ่ืนตามกฎ ก.พ.ค . นี้ และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาหรือของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง
ทุกข ที่มีหนาที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ ดวย 

“พนักงานผู รับผิดชอบสํานวน” หมายความวา เจาหนาที่ที่สํานักงาน ก.พ. 
มอบหมายใหรับผิดชอบสํานวนเรื่องรองทุกข 

“องคคณะวินิจฉัย” หมายความวา ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ ก.พ.ค. ตั้ง เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ใน
กรณีที่เปนคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตองมีกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอยางนอยสองคนจึงจะ
เปนองคคณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยรองทุกข” หมายความวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองคคณะ
วินิจฉัย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หนา ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

“กรรมการเจาของสํานวน” หมายความวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองคคณะ
วินิจฉัยที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบสํานวนเรื่องรองทุกข 

“ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข” หมายความวา องคคณะวินิจฉัย และใหหมายความ
รวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามกฎ ก.พ.ค. 
นี้ ดวย 

 
ขอ ๔  ใหประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และใหมีอํานาจออก

ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี ้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจ

หารือที่ประชุม ก.พ.ค. เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือน
สามัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

 
ขอ ๖  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นระหวางกัน ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน ฉะนั้น 
เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของ
ผูบังคับบัญชา หากแสดงความประสงคจะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้น ให
โอกาสและรับฟง หรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพ่ือเปนทางแหงการทําความเขาใจและ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน 

ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูมีความคับของใจนั้น ไมประสงคจะปรึกษาหารือ 
หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําช้ีแจง หรือไดรับคําช้ีแจงแลวไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตามกฎ 
ก.พ.ค. นี้ 

 
ขอ ๗  ภายใตบังคับขอ ๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิด

จากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ 
การอุทธรณ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกข
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาซึ่งทําใหเกิดความคับของใจอัน
เปนเหตุแหงการรองทุกข นั้น ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

(๑) ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น หรือโดยไมสุจริต 



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 
 

(๒) เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดย
ไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดขึ้นเกินสมควร 

(๓) เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
(๔) ประวิงเวลา หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนเหตุใหเสีย

สิทธิหรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
(๕) ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ 
 
ขอ ๘  การรองทุกขใหรองไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขสําหรับผูอ่ืนไมได 

และใหทําคํารองทุกขเปนหนังสือย่ืนตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
หรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๗ 

คํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี ้
(๑) ช่ือ ตําแหนง สังกัด และท่ีอยูสําหรับการติดตอเก่ียวกับการรองทุกขของผู

รองทุกข 
(๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข 
(๔) คําขอของผูรองทุกข 
(๕) ลายมือช่ือของผูรองทุกข หรือผูไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทนกรณีที่

จําเปนตามขอ ๑๐ 
 
ขอ ๙  ในการยื่นคํารองทุกขใหแนบหลักฐานที่เก่ียวของพรอมคํารองทุกขดวย 

กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เก่ียวของได เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของ
หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหระบุเหตุที่ไมอาจ
แนบพยานหลักฐานไวดวย 

ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานที่เก่ียวของ โดยใหผูรองทุกข
รับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด แนบพรอมคํารองทุกขดวย กรณีที่มีเหตุจําเปนตองมอบหมายให
บุคคลอื่นรองทุกขแทนตามขอ ๑๐ ก็ดี กรณีที่มีการแตงตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดําเนินการ
แทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๑๑ ก็ดี ใหแนบ
หลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามที่กฎ ก.พ.ค. นี้ กําหนด 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกข ใหแสดงความประสงคไวในคํารองทุกขดวย หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได
แตตองย่ืนหนังสือกอนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเร่ิมพิจารณา 

 
ขอ ๑๐  ผูมีสิทธิรองทุกขจะมอบหมายใหบุคคลอื่นรองทุกขแทนได ในกรณีมี

เหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง 



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 
 

(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจรองทุกขไดทันภายในเวลาที่
กําหนด 

(๓) มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร 
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมีสิทธิรองทุกข 

พรอมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจําเปนขางตน ถาไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมี
พยานลงลายมือช่ือรับรองอยางนอยสองคน 

 
ขอ ๑๑  คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง

บรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
รองทุกขข้ันตอนใด ๆ ก็ได โดยใหแนบหนังสือแตงตั้งหลักฐานแสดงตนของทนายความหรือ
บุคคลผูไดรับแตงตั้ง พรอมคํารองทุกขหรือจะยื่นในภายหลังกอนการดําเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ 

 
ขอ ๑๒  คํารองทุกขใหย่ืนตอพนักงานผูรับคํารองทุกข ในการนี้ อาจยื่นคํารอง

ทุกขโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และใหถือวาวันที่ย่ืนคํารองทุกขตอพนักงานผูรับคํารอง
ทุกขหรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือรองทุกข แลวแตกรณี เปนวัน
ย่ืนคํารองทุกข 

 
ขอ ๑๓  เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข การนับวันทราบหรือถือวา

ทราบเหตุแหงการรองทุกขนั้น ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังเปน

หนังสือ ใหถือวาวันที่ผูมีสิทธิรองทุกขลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังเปนวันทราบเหตุแหงการรอง
ทุกข 

(๒) ในกรณีที่ไมมีการลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังตาม (๑) แตมีการแจงคําส่ังให
ทราบพรอมสําเนาคําส่ัง และทําบันทึกวันเดือนป เวลา สถานที่ที่แจง โดยลงลายมือช่ือผูแจงพรอม
ทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ไมอาจแจงคําส่ังตาม (๒) และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําส่ัง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยูซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ใหสงสําเนาคําส่ัง
ไปสองฉบับเพื่อใหเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ และใหลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบ
คําส่ังแลวสงกลับคืนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ กรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวามีผูรับแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังฉบับที่ใหลง
ลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมา ก็ใหถือวาผูมีสิทธิรองทุกขไดรับทราบคําส่ัง
อันเปนเหตุแหงการรองทุกขแลว 

(๔) ในกรณีที่ เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาโดยไมมีคําส่ังเปนหนังสือ ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูมีสิทธิรองทุกขรับทราบ
หรือควรรับทราบคําส่ังที่ไมเปนหนังสือนั้น เปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 



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 
 

(๕) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาโดยไมไดมีคําส่ังอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติของผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนวันทราบเหตุแหงการรองทุกข 

 
ขอ ๑๔  ผูรองทุกขอาจถอนคํารองทุกขที่ย่ืนไวแลวในเวลาใด ๆ กอนที่ผูมีอํานาจ

วินิจฉัยรองทุกขจะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องรองทุกขนั้น ก็ได 
การถอนคํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูรองทุกข แตถาผูรอง

ทุกขถอนคํารองทุกขดวยวาจาตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขบันทึกไว 
และใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

เมื่อมีการถอนคํารองทุกข ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขอนุญาต และส่ังจําหนาย
คํารองทุกขออกจากสารบบ 

 
ขอ ๑๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจ

แสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขอาจแสวงหา
ขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐาน
ของคูกรณีที่ปรากฏในคํารองทุกข คําแกคํารองทุกข ก็ได ในการแสวงหาขอเท็จจริงเชนวานี้ ผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกขอาจดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด ๓ สวนที่ ๒ หรือตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงซึ่งไดมาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งอาจกระทบ
ถึงสิทธิของคูกรณี ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขตองใหคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

 
ขอ ๑๖  คําวินิจฉัยในเรื่องรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข อยางนอยตอง

ประกอบดวย 
(๑) ช่ือผูรองทุกข 
(๒) ช่ือคูกรณีในการรองทุกข 
(๓) สรุปคํารองทุกขและคําขอของผูรองทุกข 
(๔) สรุปคําแกคํารองทุกข 
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพรอมทั้งเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยหรือคําส่ังที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ตองปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป 
(๘) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยหรือ

คําส่ังนั้น (ถามี) 
คําวินิจฉัยในเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจวินิจฉัย

รองทุกขที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น ถาผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหจดแจงเหตุ
ดังกลาวไวในคําวินิจฉัยนั้น ดวย 



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 
 

 
ขอ ๑๗  ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. นี้ เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง

ทุกขเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลา
ไดตามความจําเปน เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
ขอ ๑๘  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจาก

วันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ขอ ๑๙  หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวด ๑ ใหใชบังคับกับการรองทุกข

และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขในหมวดอื่นดวย เวนแตจะมีหลักเกณฑและวิธีการกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน ก็ใหปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 
หมวด ๒ 

การรองทุกขตอผูบังคบับญัชาช้ันเหนือข้ึนไป 
   

 
ขอ ๒๐  การรองทุกขที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชา และกฎหมาย 

ไมไดบัญญัติใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. แตใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ นั้น 
ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวน
ภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด ใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๒) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร
สวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี ใหรองทุกขตออธิบดี และใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๓) ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี ใหรอง
ทุกขตอปลัดกระทรวงซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกข 

 
ขอ ๒๑  การยื่นคํารองทุกขอาจยื่นผานผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาที่เปน

เหตุแหงการรองทุกขก็ได และใหนําความในขอ ๑๒ หมวด ๑ มาใชบังคับกับการยื่นคํารองทุกข
ดังกลาวดวย 

 
ขอ ๒๒  เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดรับคํารองทุกขแลว ใหมีหนังสือแจง

พรอมทั้งสงสําเนาคํารองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว และให
ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ และคําช้ีแจงของตน 



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 
 

(ถามี) ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
รองทุกข 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกข ใหผูบังคับบัญชานั้นสงคํารองทุกข
พรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือรองทุกข 

เมื่อผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับคํารองทุกขที่ยนผานตามขอ 
๒๑ หรือ สงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหจัดสงคํารองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวของ และคําช้ีแจงของตน (ถามี) ไปยังผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือรองทุกข 

 
ขอ ๒๓  การพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาจาก

เร่ืองราวการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข ใน
กรณีจําเปนและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของเพ่ิมเติม รวมทั้งคําช้ีแจงจาก
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ 
มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หากผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็น
วาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข จะไมใหแถลงการณ
ดวยวาจาก็ได แตใหบันทึกเหตุผลไวดวย 

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจา ใหแจงใหผูบังคับบัญชาที่เปน
เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือ 
ใหขาราชการที่เก่ียวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจง
ลวงหนาตามควรแกกรณี และเพ่ือประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุ
แหงการรองทุกขหรือผูแทน (ถามี) เขาฟงการแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

 
ขอ ๒๔  ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ ๒๒ แตถามีความจําเปน
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขอขยายเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และให
บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอขยายเวลาไวดวย 

ในกรณีที่ขอขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกขขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และใหพิจารณากําหนด
มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐาน และใหสงหลักฐาน
ดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปของผูรองทุกขภายในสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
ขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือที่ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปจะไดติดตามแนะนําและช้ีแจงใหการ
พิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว แตถาปลัดกระทรวงเปนผูพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ใหสงหลักฐาน
ดังกลาวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพ่ือดําเนินการตอไป 

 



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 
 

ขอ ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข มี
อํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง และให
เยียวยาความเสียหาย ใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม โดย
ใหนําระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนดในเรื่องเดียวกันนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ให
ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทํา
ได และเมื่อไดดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขใหเปนที่สุด ในกรณีที่ผู
รองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตอไปได 

 
ขอ ๒๖  ในกรณีที่ยังไมมีระเบียบ ก.พ.ค. เร่ืองการเยียวยาความเสียหายใหผูรอง

ทุกขหรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมใชบังคับ ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง
ทุกขส่ังการในเร่ืองการเยียวยาและดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมไปพลางกอน
ตามที่เห็นสมควรไดโดยใหนําประโยชนของทางราชการมาประกอบการพิจารณาดวย 

เมื่อมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดียวกันนี้ใชบังคับแลว หากการดําเนินการตามที่
ไดส่ังการไปนั้นมีมาตรฐานต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ ก.พ.ค. ก็ใหดําเนินการเพิ่มเติม
ใหครบถวนเทาที่ทําได และใหถือวาเปนการเยียวยาหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค. แลว 

 
ขอ ๒๗  ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได โดยใหนํา

ความในหมวด ๓ ขอ ๕๙ มาใชบังคับกับเหตุแหงการคัดคานและการยื่นคําคัดคาน โดยอนุโลม 
 
ขอ ๒๘  ในกรณีที่ผูรองทุกขคัดคานผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ให

ผูบังคับบัญชาของผูรองทุกขเหนือผูถูกคัดคานเปนผูพิจารณาคําคัดคาน ถาเห็นวาคําคัดคานไมมี
เหตุผลก็ใหมีคําส่ังยกคําคัดคาน คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด และแจงใหผูที่เก่ียวของทราบ เพ่ือ
ดําเนินการตอไป แตถาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดใหแจงใหผูถูกคัดคานกับผูรองทุกข
ทราบ กรณีนี้ใหผูพิจารณาคําคัดคานเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขแทน และใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขขางตน มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๒๙  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเปนผูถูกคัดคาน ใหสงคําคัดคานไปที่เลขาธิการ 

ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. และให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาคําคัดคาน ถาเห็นวาคําคัดคานไม
มีเหตุผลก็ใหมีคําส่ังยกคําคัดคาน คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด และแจงใหผูที่เก่ียวของทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป แตถาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดก็ใหแจงใหผูรองทุกขทราบและแนะนํา
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําหนาที่พิจารณาเรื่องรอง
ทุกข ประกอบดวยผูแทนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขหนึ่งคน ผูแทนผูรองทุกขหนึ่ง



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 
 

คน ผูแทนผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขหนึ่งคน ทั้งนี้ ใหเลขาธิการ ก.พ. ตั้ง
ขาราชการสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนรวมเปนกรรมการ ดวย และใหผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ดังกลาวประชุมและเลือกกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และใหเจาหนาที่ของหนวยงานตน
สังกัดเปนเลขานุการและจะใหมีผูชวยเลขานุการ ก็ได 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณามีมติประการใด ใหเสนอตอ
ปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่
เห็นสมควร และการทําคําวินิจฉัยในกรณีนี้ ใหนําขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๐  เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดพจารณาวินิจฉัยเรื่องรอง

ทุกขเสร็จสิ้นลงแลว ใหรายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยพรอมทั้งสําเนาคําวินิจฉัยไปยัง 
ก.พ.ค. ภายในสิบหาวันนับแตไดรับแจงผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้นแลว เพ่ือประโยชนใน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพิทักษระบบคุณธรรม ตอไป 

 
หมวด ๓ 

การรองทุกขตอ ก.พ.ค. 
   

 
สวนที่ ๑ 

การยื่นคํารองทุกข การตรวจคํารองทุกข การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
การจายสํานวน และการสั่งรับหรือไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา 

   
 

ขอ ๓๑  ในกรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่
อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. โดยยื่นคํารองทุกข
ตอพนักงานผูรับคํารองทุกขที่สํานักงาน ก.พ. หรือจะสงคํารองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียนไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ก็ได 

 
ขอ ๓๒  คํารองทุกขที่ย่ืนที่สํานักงาน ก.พ. ใหพนักงานผูรับคํารองทุกขออกใบ

รับคํารองทุกข และลงทะเบียนรับคํารองทุกขไวเปนหลักฐานในวันที่รับคํารองทุกขตามระเบียบวา
ดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับคํารองทุกขตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นคํารองทุกข 

 
ขอ ๓๓  คํารองทุกขที่พนักงานผูรับคํารองทุกขไดรับไวแลว ใหลงทะเบียนเรื่อง

รองทุกขในสารบบ และตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน 
(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวในหมวด ๑ ใหเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอประธาน ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 



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 
 

(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยไมสมบูรณครบถวนตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๑ ใหพนักงานผูรับคํารองทุกขแนะนําใหผูรองทุกขแกไขให
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมอยูในอํานาจของ ก.พ.ค. จะรับไวพิจารณาได 
หรือเปนกรณีตาม (๒) แตผูรองทุกขไมแกไขภายในเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอคํารอง
ทุกขดังกลาวตอประธาน ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๓๔  ให ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขข้ึนคณะหนึ่งหรือหลาย

คณะเปนองคคณะวินิจฉัยก็ได แตละคณะประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนประธาน 
และกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอีกสองคนเพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข โดยจะ
กําหนดใหประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขหลายคณะพรอมกันก็ได และใหมีเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่ไดรับมอบหมาย
เปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่มีความจําเปน ก.พ.ค. อาจแตงตั้งใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคนใดทําหนาที่วินิจฉัยเรื่องอุทธรณก็ได 

 
ขอ ๓๕  เมื่อไดมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและไดมีการจายสํานวน

แลว ใหประธานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแจงคําส่ังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขใหผูรองทุกข
ทราบ โดยใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน แลวมอบสําเนาคําส่ังใหไว
หนึ่งฉบับ หรือจะสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูรองทุกข ณ ที่อยูซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได ในกรณีนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันสงสําเนาคําส่ัง
ดังกลาว ใหถือวาผูรองทุกขไดรับทราบคําส่ังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลว 

ใหนําความตามวรรคหนึ่งใชบังคับกับกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกขดวย 

 
ขอ ๓๖  เมื่อประธาน ก.พ.ค. ไดรับคํารองทุกขแลว ใหพิจารณาจายสํานวนตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓๗ ถึงขอ ๔๓ 
 
ขอ ๓๗  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคํารองทุกขใดมีปญหาขอกฎหมายที่

สําคัญ หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบตอวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเปนการวางบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติราชการ หรือเปนกรณีสําคัญที่เก่ียวของกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยเอง ก็ใหจายสํานวนคํารองทุกขนั้นให ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย โดยให
ประธาน ก.พ.ค. ตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนกรรมการเจาของสํานวน และมีพนักงาน
ผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

 



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 
 

ขอ ๓๘  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคํารองทุกขใดเปนกรณีทั่วไปที่ไมมี
ลักษณะตามขอ ๓๗ ใหจายสํานวนคํารองทุกขนั้นใหกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขคณะหนึ่งคณะใดเปนองคคณะวินิจฉัยก็ได 

ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนองคคณะวินิจฉัย ใหผูนั้นเปนกรรมการ
เจาของสํานวน และมีพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะหนึ่งคณะใดเปนองคคณะวินิจฉัย 
ใหประธานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะนั้นตั้งกรรมการวินิจฉัยรองทุกขในคณะคนหนึ่งเปน
กรรมการเจาของสํานวน และมีพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

 
ขอ ๓๙  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคํารองทุกขเร่ืองใดเปนรองทุกขที่ไม

อาจรับไวพิจารณาได ใหจายสํานวนคํารองทุกขนั้นใหกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนกรรมการ
เจาของสํานวน หรือจะจายใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคณะหนึ่งทําหนาที่เปนองคคณะ
วินิจฉัย ก็ได 

 
ขอ ๔๐  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคํารองทุกขเร่ืองใดเปนรองทุกขที่รับไว

พิจารณาได ใหจายสํานวนคํารองทุกขใหแกกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข เปนองคคณะวินิจฉัย หากมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขข้ึนหลายคณะ ให
ประธาน ก.พ.ค. จายสํานวนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ถามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหจายสํานวนใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขที่ตั้งไว 

(๒) ถามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข แยกตามกลุมของสวนราชการ
หรือพ้ืนที่ตั้งของสวนราชการใด ใหจายสํานวนใหตรงกับกลุมหรือพ้ืนที่ตั้งของสวนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไมมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม (๑) หรือ (๒) 
หรือมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม (๑) หรือ (๒) ในลักษณะเดียวกันหลายคณะ 
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม (๑) หรือ (๒) มีคํารองทุกขคางการพิจารณาอยูเปน
จํานวนมาก ซึ่งหากจายสํานวนใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขนั้นอีก จะทําใหการพิจารณา
ลาชาหรือกระทบตอความยุติธรรม ใหจายสํานวนคํารองทุกขตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร 

 
ขอ ๔๑  กรรมการเจาของสํานวนอาจกําหนดประเด็นใหพนักงานผูรับผิดชอบ

สํานวนวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นเสนอในเบื้องตนประกอบการพิจารณาขององคคณะ
วินิจฉัย เพ่ือพิจารณาสั่งรับหรือไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา ดังนี ้

(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในหมวด ๑ และเปนคํารองทุกขที่รับไวพิจารณาได ก็ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําส่ังรับคํา
รองทุกขนั้นไวพิจารณา แลวดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป 



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 
 

(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ยังไมชัดเจนหรือที่ยังมีการดําเนินการโดยไม
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๑ ก็ใหมีคําส่ังใหผูรองทุกขดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมมีการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหเสนอองค
คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัยตอไป 

(๓) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมอาจรับไวพิจารณาไดตามขอ ๔๒ ก็ใหเสนอ
องคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัยตอไป 

 
ขอ ๔๒  หามมิใหรับคํารองทุกขดังตอไปนี้ไวพิจารณา 
(๑) เปนกรณีที่ไมอาจรองทุกขตอ ก.พ.ค. ไดตามขอ ๗ 
(๒) ผูรองทุกขมิใชเปนผูมีสิทธิรองทุกขตามขอ ๗ 
(๓) ผูรองทุกขมิใชเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิรองทุกขแทนตามขอ 

๑๐ 
(๔) เปนคํารองทุกขที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลาที่กําหนดไวในขอ ๘ 
(๕) เปนเรื่องที่ไดเคยมีการรองทุกขและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังถึงที่สุดแลว 
(๖) เปนกรณีตามขอ ๔๑ (๒) 
 
ขอ ๔๓  เมื่อไดรับความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนตามขอ ๔๑ (๒) หรือ 

(๓) ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย ดังนี้ 
(๑) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่รับไวพิจารณาไมไดตามขอ ๔๒ ก็ใหมีคําวินิจฉัย

ไมรับเรื่องรองทุกขนั้นไวพิจารณาและสั่งจําหนายเรื่องรองทุกขนั้นออกจากสารบบ 
ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. เปนกรรมการเจาของสํานวนหรือคณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขเปนองคคณะวินิจฉัย เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแลว ใหรายงาน 
ก.พ.ค. เพ่ือทราบตอไปดวย 

(๒) ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่อาจรับไวพิจารณาได ก็ใหมีคําส่ังใหกรรมการ
เจาของสํานวนดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป 

 
สวนที่ ๒ 

กระบวนพิจารณาเรื่องรองทุกข 
   

 
ขอ ๔๔  เมื่อไดมีการสั่งรับคํารองทุกขไวพิจารณาแลว ใหกรรมการเจาของ

สํานวนมีคําส่ัง ใหคูกรณีในการรองทุกขทําคําแกคํารองทุกขภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง
หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยสงสําเนาคํารองทุกขและสําเนาหลักฐานที่เก่ียวของไปใหดวย 

ในกรณีที่เห็นสมควร กรรมการเจาของสํานวนจะกําหนดประเด็นที่คูกรณีในการ
รองทุกขตองช้ีแจงหรือกําหนดใหจัดสงพยานหลักฐานที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาวินิจฉัย
รองทุกขไปใหดวยก็ได 

 



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 
 

ขอ ๔๕  ใหคูกรณีในการรองทุกขทําคําแกคํารองทุกขและคําช้ีแจงตามประเด็นที่
กําหนดใหโดยชัดแจงและครบถวน พรอมสงพยานหลักฐานที่เก่ียวของ และหลักฐานการรับทราบ
หรือควรไดทราบเหตุของการรองทุกข โดยจัดทําสําเนาคําแกคํารองทุกข สําเนาคําช้ีแจง และ
สําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด ย่ืนภายในระยะเวลาตามขอ 
๔๔ วรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๔๖  ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนเห็นวาคําแกคํารองทุกขหรือคําช้ีแจง

ของคูกรณีในการรองทุกข หรือพยานหลักฐานที่สงมาใหยังไมครบถวนหรือชัดเจนเพียงพอ ใหส่ัง
ใหคูกรณีในการรองทุกขแกไขเพิ่มเติมคําแกคํารองทุกขหรือจัดทําคําช้ีแจงเพิ่มเติม หรือสง
พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาใหภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ขอ ๔๗  ในกรณีที่คูกรณีในการรองทุกขมิไดจัดทําคําแกคํารองทุกขและคําช้ีแจง

ตามประเด็นที่กําหนดใหชัดเจน พรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอกรรมการเจาของสํานวนใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีในการรองทุกขยอมรับขอเท็จจริงตามขอรองทุกขของผูรอง
ทุกข และใหกรรมการเจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

 
ขอ ๔๘  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขพิจารณา 

จากพยานหลักฐานที่เก่ียวของในการดําเนินเรื่องนั้น ประกอบกับคํารองทุกขและคําแกคํารองทุกข 
ในกรณีจําเปนและสมควร ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การสรุปสํานวน และการประชุมวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
   

 
ขอ ๔๙  ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนพิจารณาขอเท็จจริงที่ไดมาจากคํารอง

ทุกข คําแกคํารองทุกข เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของในการดําเนินการเรื่องนั้น และขอเท็จจริงที่
ไดมาจากการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม (ถามี) แลวเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอตอการวินิจฉัย
เร่ืองรองทุกขนั้นแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวย 

(๑) ช่ือผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกข 
(๒) สรุปคํารองทุกข 
(๓) สรุปคําแกคํารองทุกข 
(๔) สรุปขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถามี) 
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง 
(๖) ความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและ

คําขอของผูรองทุกข 



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 
 

ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอบันทึกสรุปสํานวนตามวรรคหนึ่งและสํานวน
พรอมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขทั้งหมดใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัย ตอไป 

 
ขอ ๕๐  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดพิจารณาบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของ

สํานวน หากเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดมายังไมเพียงพอหรือมีขอที่ควรปรับปรุง ก็ใหกรรมการเจาของ
สํานวนรับไปดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นขององค
คณะวินิจฉัย แลวนําผลการดําเนินการเสนอใหองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยพิจารณาตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาขอเท็จจริงที่ไดมา
เพียงพอตอการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๑ ตอไป 

 
ขอ ๕๑  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ใหองคคณะวินิจฉัยจัดใหมีการ

ประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขอยางนอยหนึ่งครั้ง เพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนา
องคคณะวินิจฉัย เวนแตในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นวาเร่ืองรองทุกขนั้นมีขอเท็จจริงชัดเจน
เพียงพอตอการพิจารณาวินิจฉัยแลวหรือมีขอเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไมซับซอน และการมา
แถลงดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข จะใหงดการแถลงดวยวาจาเสียก็ได 

ในกรณีที่มีการประชุมและใหมีการแถลงตามวรรคหนึ่ง เมื่อองคคณะวินิจฉัยได
กําหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขแลว ใหกรรมการเจาของสํานวนแจงกําหนดวันประชุม
พิจารณาเรื่องรองทุกขพรอมทั้งสงสรุปคํารองทุกขและสรุปคําแกคํารองทุกข ตลอดจนสรุป
ขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถามี) ใหแกคูกรณีทราบลวงหนากอนวัน
ประชุมพิจารณาไมนอยกวาเจ็ดวัน เพ่ือเปดโอกาสใหคูกรณีไดแถลงสรุปคํารองทุกขและคําแกคํา
รองทุกขของตน ทั้งนี้ คูกรณีจะไมมาในวันประชุมพิจารณาก็ได หากในกรณีที่ผูรองทุกขหรือ
คูกรณีในการรองทุกขไมมาในวันประชุมพิจารณา ก็ใหพิจารณาลับหลังไปไดและใหบันทึกไวเปน
หลักฐานดวย 

 
ขอ ๕๒  ในกรณีที่มีการประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขตามขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง เมื่อ

เร่ิมการประชุม ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริงและประเด็นที่จะตองวินิจฉัย แลว
ใหผูรองทุกขและคูกรณีในการรองทุกขแถลงดวยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

คําแถลงดวยวาจาของผูรองทุกขและของคูกรณีในการรองทุกขตองกระชับและอยู
ในประเด็น โดยไมอาจยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคํารองทุกขและคําแก
คํารองทุกขได 

 
สวนที่ ๔ 

การทําคาํวินิจฉัย 
   

 
ขอ ๕๓  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยไม

รับเรื่องรองทุกขไวพิจารณาตามขอ ๔๓ (๑) หรือมีคําวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ดังนี้ ยกคํารองทุกข 



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 
 

หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือให
ดําเนินการอื่นใด เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 

 
ขอ ๕๔  คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขขององคคณะวินิจฉัย ใหนําความในขอ ๑๖ 

หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรือกรรมการ ก.พ.ค. เจาของสํานวน 

เปนองคคณะวินิจฉัย และไดจัดทําคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแลว ใหรายงาน ก.พ.ค. เพ่ือ
ทราบ หากมีขอแนะนําหรือขอควรปรับปรุงประการใด ใหแกไขปรับปรุงตามความเห็นของ 
ก.พ.ค. ตอไป 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลวเห็นสมควรใหมีการ
เยียวยาแกผูรองทุกข หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และอยูในระหวางที่
ยังไมไดมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องดังกลาวใชบังคับ ใหนําความตามขอ ๒๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลมไปพลางกอน 

 
ขอ ๕๕  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ใหองคคณะวินิจฉัย

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ 
๔๔ แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ก็ขยายเวลาไดโดยเสนอ
ประธาน ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาตามควรแกกรณี และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏดวย 

 
ขอ ๕๖  เมื่อไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและดําเนินการตามขอ ๕๔ วรรคสองแลว ให

แจงใหคูกรณีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ

ฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองตอไปได 

 
ขอ ๕๗  คําวินิจฉัยรองทุกขใหผูกพันคูกรณีในการรองทุกขและผูที่เก่ียวของที่

จะตองปฏิบัติตามนับแตวันที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยรองทุกขนั้น 
 

สวนที่ ๕ 
การคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

   
 

ขอ ๕๘  ผูรองทุกขหรือคูกรณีในการรองทุกขอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกข ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใตบังคับ
บัญชาของผูบังคับบัญชาดังกลาว 

(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 



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) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ 

(๓) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
การคัดคานดังกลาวตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับ

แตวันรับทราบหรือถือวาทราบคําส่ังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปน
เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานวา จะทําใหการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขไมไดรับ
ความจริงและความยุติธรรมอยางไรดวย 

 
ขอ ๕๙  เมื่อมีการยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคนใด ใหประธาน 

ก.พ.ค. แจงใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกคัดคานงดการปฏิบติหนาที่ไวจนกวาประธาน 
ก.พ.ค. จะไดมีการชี้ขาดในเรื่องการคัดคานนั้นแลว 

ในการพิจารณาคําคัดคานใหประธาน ก.พ.ค. พิจารณาจากคําคัดคานและบันทึก
ช้ีแจงของกรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูถูกคัดคาน หากประธาน ก.พ.ค. เห็นวามิไดเปนไปตามคํา
คัดคานและมีเหตุผลสมควรที่จะใหผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหนําเร่ืองเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณา ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
กรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวให
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ แลวใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคําคัดคานฟงข้ึน หรือมีเหตุผลพอที่จะฟงไดวา
หากใหผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรม ให
มีคําส่ังใหผูถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเร่ืองนั้น แลวแจงใหผูคัดคาน
ทราบดวย 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. ส่ังใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกคัดคานถอนตัว
จากการพิจารณา ใหประธาน ก.พ.ค. แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจากคณะหนึ่งคณะใดหรือ
ตนเองปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน 

 
ขอ ๖๐  กรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคานไดตาม

ขอ ๔๐ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนที่อาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวา ตนไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติ
หนาที่โดยเที่ยงธรรม ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข 
และใหนําขอ ๕๘ และขอ ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๖๑  การที่กรรมการวินิจฉัยรองทุกขผูถูกคัดคานที่ถูกส่ังใหงดการปฏิบัติ

หนาที่หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ถูกส่ังใหถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดคานนั้น ยอมไม
กระทบถึงการกระทําใด ๆ ที่ไดกระทําไปแลว แมวาจะไดดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคํา
คัดคาน 

 
สวนที่ ๖ 



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 
 

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานผูรับคาํรองทุกขและพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน 
   

 
ขอ ๖๒  ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. เปนพนักงานผู

รับคํารองทุกข เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข การตรวจคํารองทุกข และการดําเนินการ
ทางธุรการอยางอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ขอ ๖๓  ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่ชวย

สนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจาของสํานวน เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

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

ประธานกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม 



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 :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๕ กําหนดใหขาราชการพลเรือน
สามัญรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ หรือ ก.พ.ค. แลวแตกรณี ในกรณีที่เกิด
ความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไม
อาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณ ได และบัญญัติใหคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดดวย 
ทั้งนี้ โดยใหการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข การยื่นคัดคาน และการพิจารณา
คําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.ค. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 


