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กฎ  ก.พ.ค. 

ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกข์  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องร้องทุกข์ให้เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๕)  มาตรา  ๑๒๓  มาตรา  ๑๒๔  และมาตรา  ๑๒๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.ค.  จึงออกกฎ  ก.พ.ค.  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.ค.  นี้เรียกว่า  “กฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ กฎ  ก.พ.ค.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
“ผู้ร้องทุกข์”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ

มอบหมายด้วย   
“คู่กรณีในการร้องทุกข์”  หมายความว่า  ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
“พนักงานผู้รับคําร้องทุกข์”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน  ก.พ.  มอบหมายให้เป็น

ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการรับคําร้องทุกข์  การตรวจคําร้องทุกข์  และการดําเนินงานธุรการอย่างอ่ืน 
ตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์  หรือของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์  ที่มีหน้าที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  ด้วย 
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“พนักงานผู้รับผิดชอบสํานวน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน  ก.พ.  และ  ก.พ.ค.  
มอบหมายให้รับผิดชอบสํานวนเรื่องร้องทุกข์ 

“องค์คณะวินิจฉัย”  หมายความว่า  ก.พ.ค.  หรือกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่ง  หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่  ก.พ.ค.  ตั้ง  เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์  ต้องมีกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อย่างน้อยสองคนจึงจะเป็นองค์คณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์”  หมายความว่า  บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัย 
“กรรมการเจ้าของสํานวน”  หมายความว่า  บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัยที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเรื่องร้องทุกข์ 
“ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์”  หมายความว่า  องค์คณะวินิจฉัย  และให้หมายความรวมถึง

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  ด้วย” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๘  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ  กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนพจิารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนใด ๆ  ก็ได้  โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้ง  หลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง  
พร้อมคําร้องทุกข์หรือจะยื่นในภายหลังก่อนการดําเนินการในขั้นตอนนั้น  ๆ  ก็ได้”   

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๒  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๒  ห้ามมิให้รับคําร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา 
(๑) เป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอํานาจการวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.  ตามข้อ  ๗ 
(๒) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ  ๗ 
(๓) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ  ๑๐ 
(๔) เป็นคําร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันตามข้อ  ๘  เว้นแต่  ก.พ.ค.  เห็นควร 

รับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
(๕) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังถึงที่สุดแล้ว 
(๖) เป็นกรณตีามข้อ  ๔๑  (๒)” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๓  (๑)  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาไม่ได้ตามข้อ  ๔๒  ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่รับเรื่อง 

ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและส่ังจําหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสารบบ  หรือให้มีคําวินิจฉัยยกเลิก
กระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น  และส่ังจําหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสารบบ 
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คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  หรือกรรมการ  ก.พ.ค.  เจ้าของสํานวน  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําเสนอ  ก.พ.ค.  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วย” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการพิจารณาหรือประชุม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง  เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์มีโอกาสมาแถลง 
ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย  เว้นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่องร้องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริงชัดเจน
เพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน  และการมาแถลงด้วยวาจา
ไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๔  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๔  คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขององค์คณะวินิจฉัย  ให้นําความในข้อ  ๑๖  หมวด  ๑   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คําวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย  ให้นําเสนอ  ก.พ.ค.  เพื่อพิจารณา  เม่ือ  ก.พ.ค.  มีความเห็น
ประการใดแล้ว  ให้องค์คณะวินิจฉัยดําเนินการเพื่อให้มีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.  ต่อไป 

การเยียวยา  หรือการดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ระหว่างที่ยังไม่มี
ระเบียบ  ก.พ.ค.  ในเรื่องดังกล่าว  ให้นําความในข้อ  ๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน”   

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๗  ของกฎ  ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๗  คําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ที่เก่ียวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําวินิจฉัย  หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยในโอกาสแรก 
ที่สามารถทําได้นับแต่ได้รับคําวินิจฉัย” 

ข้อ ๑๐ เรื่องร้องทุกข์เรื่องใดที่ได้มีการพิจารณาดําเนินการโดยถูกต้องตามกฎ  ก.พ.ค.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ  ก.พ.ค.   
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เสร็จไปแล้วก่อนวันที่  
กฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้การพิจารณาดําเนินการดังกล่าวเป็นอันใช้ได้  ถ้าเรื่องร้องทุกข์ใด 
อยู่ในระหว่างดําเนินการ  ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ศราวุธ  เมนะเศวต 

ประธานกรรมการพทิักษ์ระบบคุณธรรม 


