
        กฎ ก.พ. 
ฉบับที่  17 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบติัตามกฎหมาย 
---------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8 (5)  และมาตรา 130  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1   กฎ ก.พ.  นี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ 2  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข   ในกรณีที่ขาราชการ 
พลเรือนสามัญเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ 

  ขอ 3  เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา 
กับผูอยูใตบังคับบัญชา    เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกันควรจะไดปรึกษาหารือ 
ทําความเขาใจกัน  ฉะนั้น   เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหาเกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใช
อํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองหรอืไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  และแสดง
ความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟง
หรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแกงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในชั้นตน 
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  ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ  หรือปรกึษาหารือแลว 
ไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ  ก็ใหรองทุกขตามขอ  4 

  ขอ 4  การรองทุกข  ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น   จะรองทุกข 
แทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนไมได   และใหรองทุกขเปนหนังสือภายใน 
สามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

  ขอ 5  หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกข    และ 
ตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาผูบังคับบัญชา  
ใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย 
อยางใด  และความประสงคของการรองทุกข 

  ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ อ.ก.พ. 
จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.  แลวแตกรณี  ใหแสดงความประสงค 
ไวในหนังสือรองทุกข  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ไดแตตองยื่นหรือสงกอนที่ อ.ก.พ.  
หรือ ก.พ.  แลวแตกรณี   เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข  โดยยื่นหรอืสงตรงตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ.   

  ขอ 6  การรองทุกขตอ อ.ก.พ. จังหวัด   อ.ก.พ. กรม   อ.ก.พ. กระทรวง 

หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  ใหดําเนินการดังนี้ 

  (1)  ในกรณทีี่เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบรหิาร 
สวนภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ.จังหวัด  และให อ.ก.พ. จังหวัด
เปนผูพิจารณา 

  (2)  ในกรณทีี่เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบรหิาร 
สวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี  ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ. กรม  และให อ.ก.พ. กรมเปนผูพิจารณา 
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  (3)  ในกรณทีี่เหตุรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัด   หรืออธิบดี 
ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ. กระทรวง  และให อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูพิจารณา 

  (4)  ในกรณทีี่เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีเจาสังกัด 
หรือปลัดกระทรวง   หรอืกรณีผูบังคับบัญชาปฏบิัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขตามมติของ     
อ.ก.พ. กระทรวง  หรือกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา  107 
ใหรองทุกขตอ ก.พ. และให ก.พ. เปนผูพิจารณา 

  ขอ 7  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ 
หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 

(4) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสบืสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา  หรือ           

รวมบิดาหรือมารดากับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

  การคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณา 
เรื่องรองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข 
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 

  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง    อนุกรรมการ   รองประธาน 
อนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
ถาอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนัน้มิไดขอถอนตัว  ใหประธาน 
อนุกรรมการ  หรือประธานกรรมการ  แลวแตกรณี  พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวา 
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ขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้น
ทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตประธานอนุกรรมการ  หรือประธาน 
กรรมการ  แลวแตกรณี  พิจารณาเห็นวา  การใหอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการหรือ
กรรมการผูนัน้รวมพจิารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยนชนยิ่งกวา  เพราะจะทําใหได
ความจริงและเปนธรรม  จะอนุญาตใหอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการหรือกรรมการผู
นั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 

  ขอ 8  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 

  (1)  ในกรณทีี่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือ 
ตอผูรองทุกข  ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรบัทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุ 
ใหรองทุกข 

  ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง   และมีการแจงคําสั่งให 
ผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา  และสถานที่ 
ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปน
วันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

  ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง  และไดแจง 
เปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง  ณ  ที่อยูของผูถูกสั่ง 
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสาํเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่ง 
เก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมา 
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏ 
ในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว 
แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่ง 
กลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบคําสั่งแลว 
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  (2)  ในกรณทีี่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง 
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่อง  
อันเปนเหตุใหรองทุกข 

  (3)  ในกรณทีี่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตองหรือ 
ไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด  ใหถือวันที่ 
ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่อง 
อันเปนเหตุใหรองทุกข 

  ขอ 9  การรองทุกขตอ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง   
ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน   อ.ก.พ.   พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ 
โดยออกนามจังหวัด   กรม  หรือกระทรวง  แลวแตกรณี   และยื่นที่ศาลากลางจังหวัดหรือ 
สวนราชการนั้น 

  การรองทุกขตอ  ก.พ.  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน  ก.พ.   หรือ 
เลขาธิการ ก.พ.  พรอมกบัสําเนารับรองถูกตองหน่ึงฉบับ   และยื่นที่สํานักงาน  ก.พ. 

  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมกับสําเนารับรองถูกตอง 
หนึ่งฉบับผานผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และให 
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ  11  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  แลวแตกรณี 

  ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ 
ประทับตรารับหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตาม
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่น
หนังสือรองทุกข 
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  ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย  ใหถอืวันที่ที่ทําการไปรษณีย   
ตนทางออกใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรา 
รับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 

  เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือ 
รองทุกขหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ 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 10  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
ตอไป   จะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ    
ก.พ. แลวแตกรณี   พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรง 
ตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ.  เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปน 
อันระงับ 

  ขอ 11   เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ  9  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ใหประธาน อ.ก.พ. จังหวัด  ประธาน อ.ก.พ. กรม  ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง   หรือ 
สํานักงาน ก.พ.   แลวแตกรณี   มีหนงัสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขให 
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว   และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ 
แหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน   (ถามี)   ไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ 

  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตามขอ  9 
วรรคสาม  ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
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  เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกข 
ที่ไดยื่นหรือสงตามวรรคสอง   หรือขอ  9  วรรคสาม  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหง 
การรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
และคําชี้แจงของตน  (ถามี)  ไปยังประธาน  อ.ก.พ. จังหวัด   ประธาน  อ.ก.พ. กรม 
ประธาน  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือสํานักงาน ก.พ. แลวแตกรณี   ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวัน
ไดรับหนังสือรองทุกข 

  ขอ  12  การพิจารณาเรื่องรองทุกขให อ.ก.พ. จังหวัด   อ.ก.พ. กรม   หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง   แลวแตกรณี   พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข
ของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข  และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น  
ของรัฐ  หางหุนสวน  บรษิัท  หรือบุคคลใด  ๆ  หรอืขอใหผูแทนหนวยราชการ   รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท  ขาราชการ  หรือบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

  ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.พ. พิจารณาเห็นวา 
การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข   จะใหงดการ 
แถลงการณดวยวาจาเสียก็ได 

  ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงให 
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา   ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมา 
แถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจา 
ตอที่ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี   และเพื่อประโยชนในการ
แถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณ
ดวยวาจาของผูรองทุกขได 
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  ขอ 13   ให อ.ก.พ.จังหวัด   อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง   แลวแตกรณี 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข
และเอกสารหลักฐานตามขอ  11  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดังกลาว   ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน   และใหบันทึกแสดงเหตุผล 
ความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

  ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ให อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณี   ขยายเวลาพิจารณาไดอีก  
ไมเกินสามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จ    
โดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม     และใหสงสําเนารายงาน 
การประชุม  อ.ก.พ. จังหวัด  หรือ  อ.ก.พ. กรม  แลวแตกรณี  ไปยัง  อ.ก.พ.กระทรวง  และ    
สงสําเนารายงานการประชุม  อ.ก.พ.กระทรวง  ไปยัง ก.พ.  ภายในสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อที่ อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. จะไดติดตามแนะนํา 
และชี้แจงใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว 

  เมื่อ  อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  พิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องรองทุกขนั้นเสร็จแลว  ใหแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยให อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณี  ทราบดวย 

  ขอ 14  เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  ไดพิจารณา 
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ  6 (1)  (2)  หรือ  (3)  แลว 

  (1)  ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ 
ผูรองทุกขนั้นถูกตองตามกฎหมายแลว  ใหมีมติยกคํารองทุกข 
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  (2)  ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ 
ผูรองทุกขนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย  ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ 
ที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น  หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย 

  (3) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ 
ผูรองทุกขนั้นไมถูกตองตามกฎหมายแตบางสวน  และไมถกูตองตามกฎหมายบางสวน        
ใหมีมติใหแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

  (4)  ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตอง 
ตามกฎหมายและมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

  การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย  
ไวในรายงานการประชมุดวย 

  ขอ 15  เมื่อ  อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  ไดมีมติ 
ตามขอ  14  แลว  ใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  สัง่หรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเปนจะใหมี 
การรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได  และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว   
ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

  ขอ  16  การพิจารณาเรื่องรองทุกขในกรณีที่รองทุกขตอ ก.พ.  ตามขอ 6 (4)   
ใหนําขอ 12  ขอ  13  และขอ  14  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหรายงานนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการเปนประการใดแลว  ใหสํานักงาน ก.พ. แจงให 
ผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ   พรอมทั้งแจงใหกระทรวง  ทบวง  กรมที่เกี่ยวของทราบ   หรือ 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
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  ขอ 17  มติของ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม  และ อ.ก.พ. กระทรวง  ตามขอ 14  
และคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตามขอ  16  ใหเปนที่สุด 

  ขอ  18  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้  สําหรับเวลาเริ่มตน  ใหนับวัน 
ถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา  สวนเวลาสุดสิ้น   ถาวันสุดทายแหง
ระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

  ขอ  19  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข 
ตอผูบังคับบัญชาไวแลวกอนวันที่ กฎ ก.พ.  นี้ใชบังคับ   และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
รองทุกขนั้นยังไมแลวเสร็จ  ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้นตอไป 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2518  วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

   ใหไว   ณ  วันที่   21  มีนาคม   พ.ศ. 2540 

     (ลงชื่อ)  พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

           (ชวลิต  ยงใจยุทธ) 
              นายกรัฐมนตรี 
               ประธาน ก.พ. 
 

 

 
 
 
 
 


