
(สําเนา) 
ที่ นร 0708.1/ว 3                 สํานักงาน ก.พ. 

            ถนนพิษณุโลก   กท  10300   
 6   มิถุนายน   2543 

เรื่อง กฎ  ก.พ.วาดวยกรณีที่อาจรองทุกข  การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
 ขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ 
เรียน (กระทรวง  ทบวง  กรม และจังหวัด) 
ส่ิงที่สงมาดวย     สําเนากฎ ก.พ. ฉบับที่ 22  (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญติัระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยกรณีที่อาจรองทุกข   การรองทุกข  และการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ 

  ดวย ก.พ.ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกกฎ  ก.พ.กําหนดกรณีคับของใจอัน
เกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา  ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการรองทุกข และการพิจารณา
เรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ รายละเอียดปรากฏตามสําเนากฎ ก.พ. ฉบับที่ 22 
(พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยกรณีที่
อาจรองทุกข  การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ  ที่สง
มาพรอมนี้   ทั้งนี้  กฎ ก.พ.ดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม 117  ตอนที่ 
41 ก  วันที่  12  พฤษภาคม  2543  แลว 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏบิัติ ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวย
แลว 

ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงชื่อ)              ทิพาวดี   เมฆสวรรค 

          (คุณหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค) 
               เลขาธิการ  ก.พ. 

     
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
กลุมปรับปรงุระบบบริหารงานบุคคล 
โทร. 282-7365 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบกฎ  ก.พ.  ฉบับที่ 22  (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
วาดวยกรณีท่ีอาจรองทุกข  การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรอื 

แกความคับของใจ 
 
 

หลักการ 
   
  กําหนดกรณีคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ตลอดจนหลักเกณฑ
และวิธีการรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ 
   

เหตุผล 
 
  เนื่องจากมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอ
ตนในกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  อาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา  อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  อ.
ก.พ.กระทรวง  หรือ  ก.พ.แลวแตกรณี  ตามกรณีที่กําหนดไวเพ่ือขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ
ได  และหลกัเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ 
ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.นี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                              



 

 
กฎ ก.พ. 

ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 

วาดวยกรณีท่ีอาจรองทุกข  การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขหรอื 
แกความคับของใจ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8(5) และมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว  ดังตอไปนี้  
 
  ขอ 1  กฎ ก.พ.  นี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ 2 กรณีที่อาจรองทุกข  การรองทุกข  และการพจิารณาเรื่องรองทุกขในกรณีที่   
ขาราชการพลเรือนสามัญมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน  ให
เปนไปตามกรณีและหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.  นี้ 
 
  ขอ 3  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ 
ผูบังคับบัญชา  อาจรองทุกขไดในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตน  ดังนี้ 

(1) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  เพราะเหตุแหงความ 
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรอืความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอกฎหมาย 

(2) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ  หรือ 
(3)  ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหเสียสิทธิหรือ     

ไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
 



 
   

ขอ 4  เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
ตอตนในกรณีที่กําหนดไวตามขอ 3 ผูอยูใตบังคับบัญชานั้นจะรองทุกขตอผูบังคับบัญชา ผูเปนเหตุให
เกิดความคับของใจก็ได  หรือถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
ดังกลาว อาจรองทุกขโดยตรงตอ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ.  แลวแต
กรณี  ก็ได  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 
  ขอ 5 ในกรณีที่ผูอยูใตบังคับบัญชาซึง่มีความคับของใจไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชา  
เปนเหตุใหเกิดความคับของใจ ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการปรึกษาหารือหรือแกไขความคับของใจ
นั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการรองทุกข ถาผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการแลวแตไมเปนที่พอใจ  ผูอยูใตบังคับบัญชาอาจรองทุกขตอ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.  แลวแตกรณีตอไปไดอีก  ภายในสบิหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
สามสิบวันดังกลาว 
 
  ขอ 6  การรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจ จะตองรองทุกขดวยตนเอง 
  การรองทุกขตอผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจจะกระทําดวยวาจา
หรือทําเปนหนังสือก็ได 
  คํารองทุกขในกรณีที่รองทุกขตออ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวงหรือ  
ก.พ. ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกขและตองมีสาระสําคัญที่แสดง
ขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนทําใหเกิดความคับของใจ
อยางไร  และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของอ.ก.พ.จังหวัด       
อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ. ใหแจงไวในหนังสือรองทุกขหรือจะทําเปนหนังสือ
ตางหากก็ไดแตตองยื่นหรือสงกอนที ่อ.ก.พ. หรือ ก.พ. แลวแตกรณ ี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขโดย
ย่ืนหรือสงตรงตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. 
 
   



 
 

ขอ 7  เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
(1) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอ 

ผูรองทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองลงลายมือ
ชื่อรับทราบทุกข 
  ถาผูถูกสั่งไมยอมรับทราบคําสั่ง  และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งให ผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจงพรอม
ทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
  ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถกูสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏ
ตามหลกัฐานของทางราชการ โดยสงสาํเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสัง่เก็บไวหนึ่งฉบับและ
ใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลกัฐานหนึ่งฉบับ 
ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ส่ังไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา    ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับทราบคําสั่งแลว 

(2) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือ
วันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุ
ใหรองทุกข 
  (3)  ในกรณทีี่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่
ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรอง
ทุกข 
 

 ขอ 8  การรองทุกขตอ  อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ.  
แลวแตกรณี  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (1)  ในกรณทีี่เหตุความคับของใจเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวน      
ภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.พ.จังหวัด  และให อ.ก.พ.จังหวัดเปน              
ผูพิจารณา 



 
   

(2)  ในกรณทีี่เหตุความคับของใจเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลาง
ที่ต่ํากวาอธิบดี  ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ.กรม  และให อ.ก.พ.กรมเปนผูพิจารณา 

(3) ในกรณีที่เหตุความคับของใจเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีให 
รองทุกขตอ อ.ก.พ.กระทรวง  และให  อ.ก.พ.กระทรวงเปนผูพิจารณา 

(4) ในกรณีที่เหตุความคับของใจเกิดจากปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
นายกรัฐมนตรี  ใหรองทุกขตอ ก.พ.  และให  ก.พ.เปนผูพิจารณา 

 
  ขอ 9  การรองทุกขตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ใหทํา
หนังสือรองทุกขถึงประธาน อ.ก.พ.  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด  
กรม  หรือกระทรวง แลวแตกรณ ี และยืน่ที่ศาลากลางจังหวัดหรือสวนราชการนั้น 
  การรองทุกขตอ ก.พ. ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน  ก.พ.หรือเลขาธิการ ก.พ. 
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ และยื่นทีสํ่านักงาน ก.พ. 
  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมกับสําเนารับรองถูกตองหน่ึงฉบับ
ผานผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจก็ได และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ 14 วรรคสอง  หรอืวรรคสาม  แลวแตกรณี 
 
  ขอ 10  ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือรองทุกขออก  ใบรับ
หนังสือประทับตรารับหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตาม
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือ
รองทุกข 

ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออก
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสงหรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปน
วันยื่นหนังสือรองทุกข 
 



 

  ขอ 11 เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือ
รองทุกขหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มกอนที่ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ.  
แลวแตกรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ     อ.ก.พ.  หรือ  ก.พ. 
 
  ขอ 12 ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพจิารณาเรื่องรองทุกขตอไปจะขอ
ถอนเรื่องรองทุกขกอนที่ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  
พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ อ.ก.พ.  หรือ  ก.พ. 
  เมื่อไดถอนเรือ่งรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปนอันระงับไป 
 
  ขอ 13 ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ หรือ
กรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ 
(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(4) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา  หรือ 

รวมบิดาหรือมารดากับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ 
  การคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่อง
รองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติม
เปนหนังสือกอนที่ อ.ก.พ. หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ
หรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได ถาอนุกรรมการ                
รองประธานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธานอนุกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการ แลวแตกรณี  พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  
ใหแจงอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่อง
รองทุกขนั้น เวนแตประธานอนุกรรมการหรือประธานกรรมการแลวแตกรณี  พิจารณาเห็นวาการ
ใหอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนัน้รวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาว



 
จะเปนประโยชนย่ิงกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะอนุญาตใหอนุกรรมการ      
รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
 
  ขอ 14  เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ 9 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหประธาน 
อ.ก.พ.จังหวัด  ประธาน อ.ก.พ.กรม  ประธาน อ.ก.พ.กระทรวง  หรือสํานักงาน ก.พ. แลวแตกรณี มี
หนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ
ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูนั้นทําคําชี้แจง และสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี)ไป
ยังประธาน อ.ก.พ.จังหวัด  ประธาน อ.ก.พ.กรม ประธาน อ.ก.พ.กระทรวง  หรือสํานักงาน ก.พ.  
แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดย่ืนหรือสงตามขอ 9  
วรรคสาม  ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชา    
ผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
  เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดย่ืน
หรือสงตามวรรคสอง หรือขอ 9 วรรคสาม ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจนั้น
จัดสงคําชี้แจงของตนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี) ไปยังประธานอ.ก.พ.จังหวัด ประธาน     
อ.ก.พ.กรม  ประธาน อ.ก.พ.กระทรวง  หรือสํานักงาน ก.พ. แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันไดรับหนังสือรองทุกข 
 

ขอ 15  การพิจารณาเรื่องรองทุกขให  อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ  ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ่ิมเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือบุคคลใด หรือ
ขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือบุคคลใดมาใหถอยคําหรือชี้แจง       
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
   

 
 



 
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.พ.  หรือ ก.พ.พิจารณาเห็นวา

การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขจะใหงดการแถลงการณดวย
วาจาเสียก็ได 
  ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือ
มอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้น
ได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจหรือผูแทนเขาฟงคํา    แถลงการณดวยวาจาของผูรอง
ทุกขได 
 
  ขอ 16  ให อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม   อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ. แลวแตกรณี
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําชี้แจงตามขอ 14    
แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาพิจารณาไดไมเกิน
สามสิบวัน และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 
  ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตการพิจารณายังไมแลวเสร็จใหอ.ก.พ.
จังหวัด  อ.ก.พ.กรม   อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ.  แลวแตกรณี  ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกิน
สามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึก
ไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม 
 

ขอ 17  เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ไดพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขแลว 
  (1) ถาเห็นวาการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ 3 ใหมีมติยกคํารองทุกข 
  (2) ถาเห็นวาการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดในขอ 3 
ใหมีมติใหแกไข  หรือถาแกไขไมได  ใหสั่งดําเนินการประการอื่นหรือใหขอแนะนําตามที่
เห็นสมควรเพื่อใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและ
แบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 



 
  การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวใน
รายงานการประชุมดวย 
 
  ขอ 18 เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ไดมีมติตามขอ 17 
ใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรฐัมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  สั่งผูบงัคับบัญชาผูเปนเหตุให
เกิดความคับของใจใหปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ให
แจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ก.พ.เปนผูพิจารณา เมื่อไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติเปน
ประการใดแลวใหรายงานนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็น     
สมควร 
  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการเปนประการใดแลว  ใหสํานักงาน ก.พ.  แจงใหผูรอง
ทุกขทราบเปนหนังสือ  พรอมทั้งแจงใหกระทรวง  ทบวง  กรมที่เกี่ยวของทราบ  หรือดําเนินการให
เปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
 
  ขอ 19  มติของ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  ตามขอ 17       
และคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตามขอ 18  ใหเปนที่สุด 
 

ขอ 20  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.นี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ  ใหนับวนัเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม   พ.ศ.  2543 
(ลงชื่อ)        ชวน  หลีกภัย 

 
        (นายชวน  หลีกภัย) 
           นายกรัฐมนตร ี
           ประธาน ก.พ. 


