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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดการเร่ืองราวรองทุกข 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๕๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิเสนอ

เร่ืองราวรองทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  สมควรกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการจัดการเรื่องราวรองทุกข  เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเร่ืองราวรองทุกข  

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ การจัดการเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน 

ระเบียบนี้  เวนแตการจัดการเร่ืองราวรองทุกขที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมาย  

ใหสวนราชการที่รับคํารองทุกขแนะนําใหผูรองทุกข  ไปดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการดังกลาว 

การรองทุกขตามระเบียบนี้ไมเปนการตัดสิทธิของผูรองทุกขตามกฎหมายอื่น 

ขอ ๔ ในระเบยีบนี้ 

“คํารองทุกข”  หมายความวา  คํารองทุกขที่ผูรองทุกขไดย่ืนหรือสงตอเจาหนาที่  ณ  สวนราชการ

ตามระเบียบนี้  และหมายความรวมถึงคํารองทุกขที่ไดย่ืนแกไขเพิ่มเติมคํารองทุกขเดิม  โดยมีประเด็น

หรือขอเท็จจริงข้ึนใหมดวย 

“ผูรองทุกข”  หมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบฉันทะใหรองทุกขแทน  และผูจัดการแทน 

ผูรองทุกขดวย 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการ  ฝายบริหาร  แตไมรวมถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกข 
“คณะกรรมการประจํากระทรวง”  หมายความวา  คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกข

ประจํากระทรวงหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือทบวง  ซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกข 

 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกข”  
ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนรองประธาน

กรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
อัยการสูงสุด  และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนสามคน  ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานกฎหมาย  สังคมสงเคราะห  และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดานละหนึ่งคน 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ  ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผูอํานวยการ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนง

ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 
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ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอน

ความสามารถ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองราวรองทุกข  เพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ  และวงเงินคาใชจายที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการเร่ืองราวรองทุกขของสวนราชการ 

(๓) วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด 

(๔) มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีหนังสือ

ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่ของ

รัฐที่เกี่ยวของ  หรือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสงวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  

หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐนั้น  มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 

(๕) รายงานผลการสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามระเบียบนี้   พรอมทั้งเสนอวิธีการ 

ที่นายกรัฐมนตรีควรส่ังการตอไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไมเปนผล 

(๖) จัดใหมีระบบขอมูลการจัดการเร่ืองราวรองทุกขเพื่อใหสวนราชการสามารถตรวจสอบ

ไดอยางรวดเร็ว 

(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองราว

รองทุกข 
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(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดํา เนินงานหรือปฏิบั ติงานตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

(๙) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการและอํานาจหนาที่อื่น

ตามระเบียบนี้ 

(๑๐) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให เปนไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี   หรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

กรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในที่ประชุม  ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงต้ัง  ใหนําวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาหาขอมูล  และกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ  

รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกขประจํากระทรวงหรือสวนราชการ 

ที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเปน

ประธานกรรมการ  อธิบดีและผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทาอธิบดีเปนกรรมการ  

และกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ 

ในดานกฎหมาย  สังคมสงเคราะห  และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ดานละหนึ่งคน 

ใหประธานกรรมการประจํากระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวง  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการอีกจํานวนสองคน 
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วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหนําขอ  ๗   

และขอ  ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประจํากระทรวงมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุม  อํานวยการ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การจัดการเร่ืองราวรองทุกขของสวนราชการภายในกระทรวง  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับ

การจัดการเร่ืองราวรองทุกขที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามขอ  ๙  (๑) 

(๒) วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของสวนราชการภายในกระทรวงตามระเบียบนี้ 

(๓) มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีหนังสือ

ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่ของ

รัฐที่เกี่ยวของ  หรือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสงวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  

หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐนั้น  มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 

(๔) รายงานผลการสั่งการของรัฐมนตรีตามระเบียบนี้  พรอมทั้งเสนอวิธีการที่รัฐมนตรี 

ควรส่ังการตอไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไมเปนผล 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน   หรือปฏิบัติงานตามที่

คณะกรรมการประจํากระทรวงมอบหมาย 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการภายในกระทรวง 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการประจํากระทรวงและคณะอนุกรรมการ  ที่คณะกรรมการ

ประจํากระทรวงแตงต้ัง  ใหนําขอ  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ คําวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวง   

ใหทําเปนหนังสือและตองระบุ 

(๑) ชื่อผูรองทุกข 

(๒) เหตุแหงการรองทุกข 

(๓) ขอเท็จจริงของเรื่องรองทุกข 

(๔) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
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(๕) ขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี   

เพื่อส่ังการตามขอเสนอแนะนั้น  ซ่ึงตองระบุใหชัดแจงวานายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีควรจะสั่งการ

ในเรื่องใดวาอยางไร  พรอมทั้งใหเหตุผลในการสั่งการดวย 

คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือประธานกรรมการประจํา

กระทรวงที่วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขนั้น 

ขอ ๑๖ ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  ตอคณะกรรมการทุกป 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ในการนี้สวนราชการจะมีขอเสนอใดประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการดวยก็ได 

ขอ ๑๗ ใหอนุกรรมการตามขอ  ๙  (๘)  และขอ  ๑๓  (๕)  ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เปนเงินสมนาคุณ  โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลงั 

หมวด  ๒ 

การเสนอและการรับคํารองทุกข 
 

 

สวนที่  ๑ 
การเสนอคํารองทุกข 

 

 

ขอ ๑๘ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือสวนราชการ  หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือ 

ปลดเปลื้องทุกข  มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการที่เกี่ยวของได 

ขอ ๑๙ ผูรองทุกขจะตองรองทุกขดวยตนเอง  เวนแตผูรองทุกขเจ็บปวยหรือไมสามารถ

รองทุกขดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอื่น  ผูรองทุกขจะมอบฉันทะใหผูอื่นรองทุกขแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถรองทุกขดวยตนเองไดและไมสามารถมอบ

ฉันทะใหผูใดรองทุกขแทนได  ใหผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามี  ภริยาหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูจัดการ

รองทุกขแทนได 

ขอ ๒๐ คํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ชื่อและที่อยูของผูรองทุกข 

(๒) ระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหตองรองทุกข  พรอมทั้งขอเท็จจริง  หรือพฤติการณตามสมควร

เกี่ยวกับเร่ืองที่รองทุกข  และคําขอใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข 

(๓) ใชถอยคําสุภาพ 

(๔) ลงลายมือชื่อผูรองทุกขหรือผูรับมอบฉันทะหรือผูจัดการแทนตามขอ  ๑๙  และในกรณี

ที่เปนการมอบฉันทะใหรองทุกขแทนจะตองแนบใบมอบฉันทะใหรองทุกขไปดวย 

คํารองทุกขใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง  หรือไมชัดเจน  หรือไมอาจเขาใจไดใหเจาหนาที่

สวนราชการใหคําแนะนําแกผูรองทุกขเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคํารองทุกขนั้นใหถูกตอง 

หากผูรองทุกขประสงคจะใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข  จะตองระบุในคํารองทุกข 

ใหชัดเจนวาผูรองทุกขประสงคใหมีการดําเนินการอยางใดพรอมดวยเหตุผลสนับสนุนที่แสดงใหเห็น

ถึงความจําเปนและรีบดวนในการบรรเทาความเดือดรอนที่จะเกิดข้ึนแกผูรองทุกขโดยชัดแจง 

ในกรณีย่ืนคํารองทุกขแทน  ถาเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขเห็นวามีความจําเปน

เพื่อคุมครองประโยชนของบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายเพราะการรองทุกขจะขอใหผูรับมอบฉันทะ

หรือผูจัดการแทนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารสําคัญประจําตัวอื่นและเหตุผลที่ตองมี 

การรองทุกขแทนก็ได 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูรองทุกขมีเหตุจําเปนไมสามารถทําคํารองทุกขเปนหนังสือได  อาจแจงตอ

เจาหนาที่สวนราชการดวยวาจาหรือทางโทรศัพทก็ได 

ในการนี้  ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขบันทึกถึงเหตุแหงความจําเปนที่ผูรองทุกข

จําตองแจงดวยวาจาไวดวย  หลังจากนั้นใหบันทึกการรองทุกขโดยใหมีรายการหรือเอกสารแนบ 

ตามขอ  ๒๐  และวันเดือนปที่รับคํารองทุกข  พรอมกับใหดําเนินการลงลายมือชื่อผูรองทุกข  ลายมือชื่อ 

ผูรับคํารองทุกข  และใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การรับคํารองทุกขทางโทรศัพทใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อในโอกาสแรกที่จะทําได 

ขอ ๒๒ การเสนอคํารองทุกข  ใหกระทําไดดังตอไปนี้ 

(๑) ย่ืนตอเจาหนาที่  ณ  สวนราชการ 

(๒) สงทางไปรษณียไปยังสวนราชการ  หรือ 

(๓) กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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ขอ ๒๓ การจัดการเร่ืองราวรองทุกขที่เกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ  ที่เปนราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ  ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น 

สวนที่  ๒ 
การรับคํารองทุกข 

 

 

ขอ ๒๔ ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขออกใบรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไว
เปนหลักฐาน 

ใบรับคํารองทุกขจะตองมีขอความแสดงถึงวันเดือนปที่รับคํารองทุกข  และลงลายมือชื่อ
เจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกข 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองทุกขที่เสนอมาตามขอ  ๒๒  (๒)  หรือ  (๓)  
หรือจากสวนราชการอื่น  ใหสวนราชการนั้นตอบแจงการรับคํารองทุกข  ไปยังผูรองทุกขโดยทาง
ไปรษณียตามสถานที่อยูที่ปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทําในรูปของขอมูลอิ เล็กทรอนิกส 
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
ภายในสิบหาวันทําการนับต้ังแตวันที่ไดรับคํารองทุกข 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาคํารองทุกข 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวงเห็นวา  ตามกฎหมาย
ไมอาจปลดเปลื้องทุกขของผูรองทุกขตามที่รองขอได  แตสมควรแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองทุกข
โดยวิธีการอื่น  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวงอาจกําหนดแนวทางการแกไข 
ตามความเหมาะสมภายใตอํานาจหนาที่ของสวนราชการได 

ขอ ๒๗ ผูรองทุกขจะถอนคํารองทุกขทั้งหมดหรือบางสวนเมื่อใดก็ได 

การถอนคํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูรองทุกข  แตถาผูรองทุกข 

ถอนคํารองทุกขดวยวาจาตอหนาเจาหนาที่สวนราชการ  ใหเจาหนาที่สวนราชการบันทึกไวและใหผูรองทุกข

ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
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การถอนคํารองทุกขตามวรรคหนึ่งอาจกระทําตามที่กําหนดในขอ  ๒๒  ก็ได 
เมื่อมีการถอนคํารองทุกข  ใหจําหนายคํารองทุกขออกจากสารบบการพิจารณา  สําหรับคํารองทุกข

ที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  หรือคํารองทุกข  ที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชน 
แกสวนรวม  สวนราชการจะดําเนินการตอไป  ตามอํานาจหนาที่ก็ได 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับคํารองทุกขเห็นวาคํารองทุกขที่รับไวอยูในอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการอื่น  ใหสงคํารองทุกขนั้นไปยังสวนราชการอื่นที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่มีปญหาวาคํารองทุกขอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในกระทรวงเดียวกัน  
ใหเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการประจํากระทรวงเปนผูชี้ขาด  แตหากเปนกรณีที่มีปญหาวาคํารองทุกข
อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดตางกระทรวงกัน  ใหคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด 

สวนที่  ๒ 
การดําเนินการพิจารณาคํารองทุกข 

 

 

ขอ ๒๙ คํารองทุกขที่เสนอตอสวนราชการตามขอ  ๒๒  แลว  ใหเจาหนาที่สวนราชการ
ผูรับผิดชอบคํารองทุกขลงทะเบียนคํารองทุกขในสารบบการพิจารณา  แลวตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน   
ถาเห็นวาเปนคํารองทุกขที่สมบูรณครบถวนใหรีบดําเนินการตามอํานาจหนาที่  หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอหัวหนาสวนราชการเพื่อดําเนินการตอไปตามขอ  ๓๓   
ถาเห็นวาคํารองทุกขนั้นไมสมบูรณครบถวน  ไมวาดวยเหตุใด ๆ  ใหเจาหนาที่สวนราชการแนะนํา 
ใหผูรองทุกขแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณี 
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  หรือเปนคํารองทุกขที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  หรือผูรองทุกข
ไมแกไขคํารองทุกขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหบันทึกไวแลวเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อดําเนินการตอไป  และแจงใหผูรองทุกขทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณา
เร่ืองรองทุกขเทาที่จะสามารถกระทําได 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไดขอใหพิจารณาใชวิธีการชั่วคราว  เพื่อบรรเทาทุกขตาม 
ขอ  ๒๐  วรรคสาม  เมื่อสวนราชการที่รับคํารองทุกขเห็นวา  มีเหตุสมควรที่จะใชวิธีการชั่วคราว 
เพื่อบรรเทาทุกขก็ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่  โดยคํานึงถึงสิทธิของผูรองทุกข  ประโยชนสวนรวม
ของราชการ  และความเสียหายที่ผูรองทุกขจะไดรับหากไมไดรับการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ในกรณีที่ผูรองทุกขมิไดขอใหใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข  ถาเจาหนาที่สวนราชการ
ผูรับผิดชอบคํารองทุกขไดทําการสอบสวนเบื้องตนแลวเห็นวา  มีเหตุสมควรที่จะใชวิธีการชั่วคราว 
เพื่อบรรเทาทุกข  ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได 

ขอ ๓๑ ในการพิจารณาคํารองทุกข  เจาหนาที่สวนราชการผู รับผิดชอบคํารองทุกข 
ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง  ในการนี้ใหรวมถึงการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน   คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูรองทุกข  หรือผูที่เกี่ยวของ   

และความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ  เวนแตเห็นวาเปนเร่ืองไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือเปนการประวิงเวลา 
(๓) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๔) ออกไปตรวจสถานที่ 
ขอ ๓๒ ถาผูรองทุกขไดรับแจงจากเจาหนาที่สวนราชการใหมาใหถอยคําหรือแสดง

พยานหลักฐานแลว  ไมดําเนินการตามที่ไดรับแจงนั้นภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่สวนราชการกําหนด
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  สวนราชการจะสั่งใหจําหนายคํารองทุกขออกจากสารบบการพิจารณาเสียก็ได 

ขอ ๓๓ เมื่อเจาหนาที่สวนราชการผูรับผิดชอบคํารองทุกขไดพิจารณาคํารองทุกขและ
รวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ  ตามความจําเปนและสมควรแลว  เห็นวาไมอาจดําเนินการไดตามขอ  ๒๙  
ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับผิดชอบคํารองทุกขทําบันทึกเสนอหัวหนาสวนราชการ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมดวยเหตุผลใหหัวหนาสวนราชการวินิจฉัย 
(๒) เสนอความเห็นพรอมดวยเหตุผลใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวง

วินิจฉัยในกรณีที่คํารองทุกขไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


