กฎ ก.พ.ค.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เ ป็น การสมควรกาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารร้อ งทุก ข์แ ละการพิจ ารณาวินิจ ฉัย
เรื่องร้องทุกข์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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. นี้เรีย กว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒๑ กฎ ก.พ.ค. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓๒ ในกฎ ก.พ.ค. นี้
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
“คู่กรณีในการร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
“พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สานักงาน ก.พ. มอบหมายให้เป็น
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ และการดาเนินงานธุรการอย่างอื่นตามกฎ ก.พ.ค. นี้
และให้ ห มายความรวมถึ งเจ้ าหน้ า ที่ของผู้ บั งคับ บั ญชาหรือ ของผู้ บังคั บบัญ ชาที่เ ป็นเหตุแ ห่ งการร้อ งทุก ข์
หรือของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่มีหน้าที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ด้วย
“พนักงานผู้รับ ผิดชอบสานวน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สานักงาน ก.พ. และ ก.พ.ค.
มอบหมายให้รับผิดชอบสานวนเรื่องร้องทุกข์

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หน้า ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

“องค์คณะวินิจฉัย” หมายความว่า ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. ตั้ง เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ต้องมีกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อย่างน้อยสองคนจึงจะเป็นองค์คณะวินิจฉัย
“กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัย
“กรรมการเจ้าของสานวน” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัยที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสานวนเรื่องร้องทุกข์
“ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า องค์คณะวินิจฉัย และให้หมายความรวมถึง
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ด้วย”
ข้อ ๔ ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือที่ประชุม ก.พ.ค.
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้
ข้อ ๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน ฉะนั้น เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรื อไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา หากแสดงความประสงค์
จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความคับข้องใจนั้น ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือ
แล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. นี้

ข้อ ๗ ๓ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจ อันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้
การปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทาให้เกิดความคับข้องใจ อันเป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติอื่นใด
โดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
(๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒
ข้อ ๘ การร้องทุกข์ให้ร้องได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สาหรับผู้อื่ นไม่ได้ และให้ทา
คาร้องทุกข์เป็นหนังสื อยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ หรือถือว่าทราบ
เหตุแห่งการร้องทุกข์ตามข้อ ๗
คาร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
(๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
(๔) คาขอของผู้ร้องทุกข์
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จาเป็นตามข้อ ๑๐

๓

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

ข้อ ๙ ในการยื่นคาร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตามข้อ ๑๐ ก็ดี
กรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๑ ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามที่กฎ ก.พ.ค. นี้
กาหนด
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์ด้ว ย หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่
ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจาเป็น
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด
(๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้ง
หลักฐานแสดงเหตุจาเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๘ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนใด ๆ ก็ได้ โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้ง หลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง
พร้อมคาร้องทุกข์หรือจะยื่นในภายหลังก่อนการดาเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ ก็ได้

๔

ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้ อ ๑๒ คาร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ยื่ น ต่ อ พนั ก งานผู้ รั บ คาร้ อ งทุ ก ข์ ในการนี้ อาจยื่ น คาร้ อ งทุ ก ข์
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ยื่นคาร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ห รือวันที่
ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์
ข้ อ ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการนั บ ระยะเวลาร้ อ งทุ ก ข์ การนั บ วั น ทราบหรื อ ถื อ ว่ า ทราบ
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือ ให้ถือว่า
วันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งตาม (๑) แต่มีการแจ้งคาสั่งให้ทราบ
พร้อมสาเนาคาสั่ง และทาบันทึกวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็น
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคาสั่งตาม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ให้ส่งสาเนาคาสั่งไปสองฉบับ เพื่อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งแล้วส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่งฉบับ กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแล้ว
แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ
ร้องทุกข์ได้รับทราบคาสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว
(๔) ในกรณีที่เ หตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์เ กิด จากการปฏิบัติห รือ ไม่ป ฏิบัติข องผู ้บัง คับ บัญ ชา
โดยไม่มีคาสั่งเป็น หนังสือ ให้ถือวัน ที่มีห ลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์รับทราบหรือควรรับทราบคาสั่ง
ที่ไม่เป็นหนังสือนั้น เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๕) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่ าว
เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
ข้อ ๑๔ ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
จะมีคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ได้

การถอนคาร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอน
คาร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อมีการถอนคาร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และสั่งจาหน่ายคาร้องทุกข์
ออกจากสารบบ
ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง
ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ คาแก้คาร้องทุกข์ ก็ได้
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒
หรือตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ ข้ อเท็ จ จริ งซึ่ งได้ มาจากการแสวงหาเพิ่ มเติ มตามวรรคหนึ่ งอาจกระทบถึ งสิ ท ธิ
ของคู่กรณี ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๖ คาวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์
(๒) ชื่อคู่กรณีในการร้องทุกข์
(๓) สรุปคาร้องทุกข์และคาขอของผู้ร้องทุกข์
(๔) สรุปคาแก้คาร้องทุกข์
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
(๖) คาวินิจฉัยของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พร้อมทั้งเหตุผล
(๗) สรุปคาวินิจฉัยหรือคาสั่งที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
หรือดาเนินการต่อไป
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่งนั้น (ถ้ามี)
ค าวิ นิ จฉั ยในเรื่ องร้ องทุ กข์ ตามวรรคหนึ่ งต้ องลงลายมื อชื่ อของผู้ มี อ านาจวิ นิ จฉั ยร้ องทุ กข์
ที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคาวินิจฉัย
นั้นด้วย

ข้อ ๑๗ ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้ เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
หรื อ เมื่ อ คู่ กรณี มี ค าขอ ผู้ มี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ มี อ านาจย่ นหรื อขยายระยะเวลาได้ ต ามความจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๑๘ การนับ ระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สาหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ให้นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้ อ ๑๙ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กาหนดในหมวด ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในหมวดอื่นด้วย เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
หมวด ๒
การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ข้อ ๒๐ การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา และกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ นั้น ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ากว่า
อธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้อ ๒๑ การยื่นคาร้องทุกข์อาจยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ก็ได้ และให้นาความในข้อ ๑๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับการยื่นคาร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคาร้องทุกข์แล้ว ให้มีห นังสือแจ้งพร้อมทั้ง
ส่งสาเนาคาร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคาชี้แจงของตน (ถ้ามี) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งคาร้องทุกข์พร้อมทั้งสาเนา
ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
เมื่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับคาร้องทุก ข์ที่ยื่นผ่านตามข้อ ๒๑ หรือ
ส่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้จัดส่งคาร้องทุกข์พร้อมทั้งสาเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคาชี้แจง
ของตน (ถ้ามี) ไปยังผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้อ ๒๓ การพิจ ารณาเรื่องร้องทุก ข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราว
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีที่จาเป็นและสมควร
อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ห้างหุ้น ส่ว น บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา หากผู้ มี อานาจวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ เ ห็ น ว่ า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุ กข์ จะไม่ให้แถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
แต่ให้บันทึกเหตุผลไว้ด้วย
ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์
ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟังการแถลงการณ์
ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้มีอานาจวินิจ ฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แล้ว เสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว
ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย๕
ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณายังไม่แล้ว เสร็จ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้การพิจารณา
แล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังผู้บังคับบั ญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ของผู้ร้องทุกข์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
จะได้ติดตามแนะนาและชี้แจงให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ มีอานาจไม่รับ
เรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยให้นาระเบียบที่ ก.พ.ค. กาหนดในเรื่องเดียวกันนี้
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดาเนิ นการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ และเมื่อได้ดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วย
กับคาวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองต่อไปได้
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบ ก.พ.ค. เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมใช้บังคับ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์สั่งการในเรื่อง
การเยี ย วยาและด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรมไปพลางก่ อ นตามที่ เ ห็ น สมควรได้
โดยให้นาประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๕

พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)

เมื่อมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดียวกันนี้ใช้บังคับแล้ว หากการดาเนินการตามที่ได้สั่งการไปนั้น
มีมาตรฐานต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ก.พ.ค. ก็ให้ดาเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้ว นเท่าที่ทาได้
และให้ถือว่าเป็นการเยียวยาหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค. แล้ว
ข้อ ๒๗ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ โดยให้นาความในหมวด ๓
ข้อ ๕๘ มาใช้บังคับกับเหตุแห่งการคัดค้านและการยื่นคาคัดค้าน โดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์คัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาคาคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
คาสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านมีเหตุผล
รับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทราบ กรณีนใี้ ห้ผู้พิจารณาคาคัดค้านเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์แทน
และให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้าน ให้ส่งคาคัดค้านไปที่เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะ
เลขานุการ ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคาคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
คาสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านมีเหตุผล
รับฟังได้ก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและแนะนาผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น ทาหน้ าที่พิจ ารณาเรื่ องร้ องทุก ข์ ประกอบด้ว ยผู้ แทนผู้ บัง คับบัญชาผู้ มีอานาจวินิจฉั ยร้องทุก ข์ห นึ่ งคน
ผู้แทนผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ห นึ่งคน ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ ก.พ.
ตั้งข้าราชการสานักงาน ก.พ. หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการ ด้วย และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวประชุม
และเลือกกัน เองคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานต้นสังกัดเป็นเลขานุการ
และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้
เมื่ อ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณามี ม ติ ป ระการใด ให้ เ สนอต่ อ ปลั ด กระทรวง
ผู้บังคับ บัญชาผู้มีอานาจวินิจ ฉัย ร้องทุกข์เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร และการทา
คาวินิจฉัยในกรณีนี้ ให้นาข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น
ลงแล้ว ให้รายงานผลการดาเนินการตามคาวินิจฉัยพร้อมทั้งสาเนาคาวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการดาเนิ น การตามคาวิ นิ จ ฉั ย นั้ น แล้ ว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา
ระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต่อไป

หมวด ๓
การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
ส่วนที่ ๑
การยื่นคาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
การจ่ายสานวน และการสั่งรับหรือไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. โดยยื่นคาร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ที่สานักงาน ก.พ.
หรือจะส่งคาร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสานักงาน ก.พ. ก็ได้
ข้อ ๓๒ คาร้องทุกข์ที่ยื่นที่สานักงาน ก.พ. ให้พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์
และลงทะเบี ย นรั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ฐานในวั น ที่ รั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
และให้ถือวันที่รับคาร้องทุกข์ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นคาร้องทุกข์
ข้อ ๓๓ คาร้องทุกข์ที่พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ได้รับไว้แล้ว ให้ล งทะเบียนเรื่องร้องทุกข์
ในสารบบ และตรวจคาร้องทุกข์ในเบื้องต้น
(๑) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ น การโดยถู ก ต้อ งตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้
ในหมวด ๑ ให้เสนอคาร้องทุกข์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๒) ถ้ าเห็ น ว่ าเป็ น ค าร้ องทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ นการโดยไม่ ส มบู รณ์ ครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ ให้พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์แนะนาให้ผู้ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอานาจของ ก.พ.ค. จะรับไว้พิจารณาได้ หรือเป็น
กรณีต าม (๒) แต่ผู้ร้อ งทุ ก ข์ไ ม่แ ก้ไ ขภายในเวลาที่กาหนด ให้บัน ทึก ไว้แ ล้ว เสนอคาร้อ งทุก ข์ดัง กล่า วต่อ
ประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

ข้อ ๓๔ ให้ ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเป็นองค์คณะ
วินิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
อีกสองคนเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยจะกาหนดให้ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค.
คนหนึ่งทาหน้าที่ป ระธานในคณะกรรมการวินิจฉัยร้อ งทุกข์ห ลายคณะพร้อมกัน ก็ได้ และให้มีเ จ้าหน้า ที่
สานักงาน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็น ก.พ.ค. อาจแต่งตั้งให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์คนใดทาหน้าที่วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ก็ได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และได้มีการจ่ายสานวนแล้วให้ประธาน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แจ้งคาสั่งตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสาเนาคาสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับ หรือจะส่งสาเนาคาสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ ในกรณีนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบคาสั่งตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว
ให้นาความตามวรรคหนึ่งใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ด้วย
ข้อ ๓๖ เมื่อประธาน ก.พ.ค. ได้รับคาร้องทุกข์แล้ว ให้พิจารณาจ่ายสานวนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๓
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์ใดมีปัญหาข้อกฎหมายที่สาคัญ
หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ราชการ
หรือเป็นกรณีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ก็ให้จ่ายสานวน
คาร้องทุกข์นั้น ให้ ก.พ.ค. เป็น องค์คณะวินิจฉัย โดยให้ประธาน ก.พ.ค. ตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง
เป็นกรรมการเจ้าของสานวน และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์ใดเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่มีลักษณะตามข้อ ๓๗
ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใด
เป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้

ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้ผู้นั้นเป็นกรรมการเจ้าของสานวน
และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้ประธาน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะนั้นตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะคนหนึ่งเป็น กรรมการเจ้าของสานวน
และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้
พิจ ารณาได้ ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์นั้น ให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของสานวนหรือ
จะจ่ายให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งทาหน้าที่เป็นองค์คณะวินิจฉัย ก็ได้
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้
ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์ให้แก่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นองค์คณะ
วิ นิ จ ฉั ย หากมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ ขึ้ น หลายคณะ ให้ ป ระธาน ก.พ.ค. จ่ า ยสานวน
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ให้จ่ายสานวนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ตั้งไว้
(๒) ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการหรือพื้นที่ตั้ง
ของส่วนราชการใด ให้จ่ายสานวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพื้นที่ตั้งของส่วนราชการนั้น
(๓) ในกรณีที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการตั้ง
คณะกรรมการวินิจ ฉัย ร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) ในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) มีคาร้องทุกข์ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งหากจ่ายสานวนให้แก่
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นอีก จะทาให้การพิจารณาล่าช้าหรือกระทบต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสานวน
คาร้องทุกข์ตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร
ข้อ ๔๑ กรรมการเจ้าของสานวนอาจกาหนดประเด็นให้พนักงานผู้รับผิดชอบสานวนวิเคราะห์
และพิจารณาทาความเห็นเสนอในเบื้องต้นประกอบการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาสั่งรับ
หรือไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา ดังนี้

(๑) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ น การโดยถู ก ต้อ งตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้
ในหมวด ๑ และเป็นคาร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาสั่งรับคาร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา
แล้วดาเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
(๒) ถ้ า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจนหรื อ ที่ ยั ง มี ก ารด าเนิ น การโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีคาสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวิ นิจฉัยเพื่อพิจารณา
มีคาวินิจฉัยต่อไป
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัย
เพื่อพิจารณามีคาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๔๒๖ ห้ามมิให้รับคาร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา
(๑) เป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอานาจการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามข้อ ๗
(๒) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ ๗
(๓) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ ๑๐
(๔) เป็นคาร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันตามข้อ ๘ เว้นแต่ ก.พ.ค. เห็นควร
รับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(๕) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคาวินิจฉัยหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
(๖) เป็นกรณีตามข้อ ๔๑ (๒)
ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับ ความเห็นของกรรมการเจ้าของสานวนตามข้อ ๔๑ (๒) หรือ (๓)
ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคาวินิจฉัยดังนี้
(๑)๗ ถ้าเห็น ว่าเป็น คาร้อ งทุกข์ที่รับไว้พิจารณาไม่ไ ด้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้มีคาวินิจฉัยไม่รับ
เรื่อ งร้องทุกข์นั้น ไว้พิจ ารณาและสั่งจาหน่ายเรื่องร้องทุก ข์ดังกล่าวออกจากสารบบ หรือ ให้มีคาวินิจฉัย
ยกเลิกกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น และสั่งจาหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสารบบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

๖

ข้อ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

๗

ข้ อ ๔๓ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่า ด้ว ยการร้อ งทุก ข์แ ละการพิจ ารณาวินิจ ฉัย เรื่อ งร้อ งทุก ข์ (ฉบับ ที่ ๓)

คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสานวน
ตามวรรคหนึ่ง ให้นาเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วย
(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้มีคาสั่งให้กรรมการเจ้าของสานวน
ดาเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
ส่วนที่ ๒
กระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๔๔๘ เมื่อได้มีการสั่งรับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวนมีคาสั่ง
ให้ คู่กรณีในการร้ องทุกข์ทาคาแก้คาร้ องทุกข์ภ ายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ งหรือภายในระยะเวลา
ที่ กาหนด โดยส่ ง สาเนาคาร้ อ งทุ ก ข์ แ ละสาเนาหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ ด้ ว ย ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร
กรรมการเจ้ า ของสานวนจะกาหนดประเด็ น ที่ คู่ ก รณี ใ นการร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งชี้ แ จงหรื อ กาหนดให้ จั ด ส่ ง
พยานหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ไปให้ด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔๙
ข้อ ๔๕ ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทาคาแก้คาร้องทุกข์และคาชี้แจงตามประเด็นที่กาหนดให้
โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้ทราบ
เหตุของการร้องทุกข์ โดยจัดทาสาเนาคาแก้คาร้องทุกข์ สาเนาคาชี้แจง และสาเนาพยานหลักฐานตามจานวน
ที่กรรมการเจ้าของสานวนกาหนด ยื่นภายในระยะเวลาตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่กรรมการเจ้าของสานวนเห็นว่าคาแก้คาร้องทุกข์หรือคาชี้แจงของคู่กรณี
ในการร้องทุกข์ หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ ให้สั่งให้คู่กรณีในการร้องทุกข์
แก้ไขเพิ่มเติมคาแก้คาร้องทุกข์หรือจัดทาคาชี้แจงเพิ่มเติม หรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

๘

ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้จัดทาคาแก้คาร้องทุกข์และคาชี้แจงตามประเด็น
ที่กาหนดให้ชัดเจน พร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อ กรรมการเจ้าของสานวนในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
คู่กรณีในการร้องทุกข์ย อมรับ ข้อเท็จ จริงตามข้อร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ และให้กรรมการเจ้าของสานวน
พิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
ข้อ ๔๘ การพิจ ารณาวินิจฉัย เรื่อ งร้องทุกข์ใ ห้กรรมการวินิจ ฉัยร้องทุกข์พิจารณาจาก
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินเรื่องนั้น ประกอบกับคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็น
และสมควร ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอานาจดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๑๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การสรุปสานวน และการประชุมวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๔๙๙ เมื่อรับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณาดาเนินการแล้ว หากกรรมการเจ้าของสานวนเห็นว่า
สามารถวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคาร้องทุกข์นั้น โดยไม่ต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ได้จากคาแก้คาร้องทุกข์ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องนั้น หรือข้อเท็จจริง
ที่ได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวน
ทาบันทึกของกรรมการเจ้าของสานวนสรุปเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
บันทึกสรุปสานวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์
(๒) สรุปคาร้องทุกข์
(๓) สรุปคาแก้คาร้องทุกข์ (ถ้ามี)
(๔) สรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
(๖) ความเห็น ของกรรมการเจ้าของสานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และคาขอ
ของผู้ร้องทุกข์
๙

ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้กรรมการเจ้าของสานวนเสนอบันทึกสรุปสานวนตามวรรคหนึ่งและสานวนพร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์นั้นทั้งหมดให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๕๐ เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบันทึกสรุปสานวนของกรรมการเจ้าของสานวน
หากเห็ น ว่าข้อ เท็จ จริง ที่ไ ด้ม ายัง ไม่เ พีย งพอหรือ มีข้อ ที่ค วรปรับ ปรุง ก็ใ ห้ก รรมการเจ้า ของสานวนรับ ไป
ด าเนิ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามค วามเห็ น ขององค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย
แล้วนาผลการดาเนินการเสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัย พิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาเพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๕๑ ต่อไป
ข้อ ๕๑ ในการพิจ ารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการพิจารณา
หรือประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์มีโ อกาส
มาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย เว้นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่องร้ องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริง
ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน และการมาแถลง
ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้๑๐
ในกรณีที่มีการประชุมและให้มีการแถลงตามวรรคหนึ่ ง เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้กาหนด
วันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวนแจ้งกาหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
พร้อมทั้งส่งสรุปคาร้องทุกข์และสรุปคาแก้คาร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสานวน
แสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ของตน ทั้งนี้ คู่กรณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้
หากในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มาในวันประชุมพิจารณา ก็ให้พิจารณาลับหลังไปได้
และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

๑๐

พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง เมื่อเริ่มการประชุม
ให้กรรมการเจ้าของสานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย แล้วให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณี
ในการร้องทุกข์แถลงด้วยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
คาแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์และของคู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องกระชับและอยู่ในประเด็น
โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ได้
ส่วนที่ ๔
การทาคาวินิจฉัย
ข้อ ๕๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์
ไว้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) หรือมีคาวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ดังนี้ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือ
ยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กาหนด
ข้อ ๕๔๑๑ คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขององค์คณะวินิจฉัย ให้นาความในข้อ ๑๖ หมวด ๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย ให้นาเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา เมื่อ ก.พ.ค. มีความเห็น
ประการใดแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยดาเนินการเพื่อให้มีคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ต่อไป
การเยียวยา หรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ระหว่างที่ยังไม่มี
ระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องดังกล่าว ให้นาความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน

๑๑

ข้อ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕๕๑๒ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ที่ร้องต่อ ก.พ.ค. ให้องค์คณะวินิจฉัยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
แต่ถ้าขยายเวลาแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้การพิจารณา
วินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๖ เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และดาเนินการตามข้อ ๕๔ วรรคสองแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณี
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้
ข้อ ๕๗๑๓ คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคาวินิจ ฉัย ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาวินิจฉัย หรือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยในโอกาสแรก
ที่สามารถทาได้นับแต่ได้รับคาวินิจฉัย
ส่วนที่ ๕
การคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้อ ๕๘ ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้น
มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์

๑๒

ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๓

ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
การคัดค้านดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบ
หรือถือว่าทราบคาสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้
ในหนังสือคัดค้านว่า จะทาให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้รับความจริงและความยุติธรรมอย่างไรด้วย
ข้ อ ๕๙ เมื่ อ มี ก ารยื่ น คาคั ด ค้ า นกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ ค นใด ให้ ป ระธาน ก.พ.ค.
แจ้งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านงดการปฏิบั ติหน้าที่ไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชี้ขาด
ในเรื่องการคัดค้านนั้นแล้ว
ในการพิจารณาคาคัดค้านให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาจากคาคัดค้านและบันทึกชี้แจงของ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้าน หากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่ามิได้เป็นไปตามคาคัดค้านและมีเหตุผล
สมควรที่จะให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้นาเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการวินิจฉั ย
ร้องทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ แล้วให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาคัดค้านฟังขึ้น หรือมีเหตุผ ลพอที่จะฟังได้ว่าหากให้
ผู้ ถู ก คั ด ค้ า นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปอาจทาให้ ก ารพิ จ ารณาไม่ ไ ด้ ค วามจริ ง และความยุ ติ ธ รรม ให้ มี คาสั่ ง ให้
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย
ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. สั่งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านถอนตัวจากการพิจารณา
ให้ป ระธาน ก.พ.ค. แต่งตั้งกรรมการวินิจ ฉัยร้องทุก ข์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติห น้าที่แทน
ตามความจาเป็น
ข้อ ๖๐ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ ๕๘
หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่า ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม
ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ และให้นาข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖๑ การที่กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทาใด ๆ ที่ได้
กระทาไปแล้ว แม้ว่าจะได้ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคาคัดค้าน
ส่วนที่ ๖
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์และพนักงานผู้รับผิดชอบสานวน
ข้อ ๖๒ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ. เป็นพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์
เพื่อปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การรับ คาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ และการดาเนินการทางธุรการอย่างอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนทาหน้าที่ช่ว ยสนับสนุน
การดาเนิน งานของกรรมการเจ้าของสานวน เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์และปฏิบัติห น้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศราวุธ เมนะเศวต
ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๕ กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ หรือ ก.พ.ค. แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เกิดความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ และบัญญัติให้คัดค้าน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ด้วย ทั้งนี้ โดยให้การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การยื่นคัดค้าน
และการพิจารณาคาคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ในกฎ ก.พ.ค. จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.พ.ค. นี้
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๔
ข้อ ๘ กรณีที่ได้ดาเนิน การตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาแล้วโดยชอบให้เป็นอันใช้ได้ สาหรับกรณีที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้พิจารณา
ดาเนินการตามกฎ ก.พ.ค. นี้
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๕
ข้อ ๑๐ เรื่องร้องทุกข์เรื่องใดที่ได้มีการพิจารณาดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ กฎ ก.พ.ค.
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การพิจารณาดาเนินการดังกล่าวเป็นอันใช้ได้ ถ้าเรื่องร้องทุกข์ใดอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้พิจารณาดาเนินการตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๑๖/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙ ก/หน้า ๓/๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1. ชื่อไฟล์ : กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยเรื่องร้องทุกข์
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕1
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