
 

 

 

  

 

ขั้นตอน ค ำอธิบำย
เพิ่มเติม 

กำรพิจำรณำและ      
กำรตรวจสอบ 
เรื่องร้องทุกข์ 

 
 
1. กำรด ำเนินกำร 
    (1) นิติกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ไดร้้องทุกข์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด
หรือไม่  
    (2) เมื่อได้มีการสั่งรับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้นิติกร
เจ้าของส านวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ด าเนินการช้ีแจงกรณีร้องทุกข์น้ันๆ 
    (3) ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้ช้ีแจง
กรณีร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
กระทรวงการคลัง 
    (4) นิติกรผู้รับผิดชอบท าการพจิารณาข้อเท็จจริงตาม
ประเด็นการร้องทุกข ์
    (5) หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผูบ้ังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ได้ช้ีแจงประเด็นการรอ้งทุกข์มาครบถ้วนให้
ด าเนินการพิจารณาต่อไป 
     - หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บงัคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ยังช้ีแจงประเด็นยังไมค่รบถ้วน นิติกร
ผู้รับผิดชอบท าหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเหตุแห่ง 
การร้องทุกข์ช้ีแจงเพิ่มเติม 
      - ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทุกข์น้ันส่ง
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และค าช้ีแจงของตน (ถ้าม)ี ให้ผู้
มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ไดร้ับหนังสือร้องทุกข ์
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
    - กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทกุข์และพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 22 
******************************************************* 
ข้อพึงระวัง -- ควรตรวจสอบว่าเหตุแห่งการร้องทุกข์ และ
ระยะเวลาในการร้องทุกข์อยู่ในหลกัเกณฑ์หรือไม่ 
******************************************************* 
ภำคผนวก 
- ค านิยามของผู้มีสิทธิร้องทุกข์ (เอกสารหมายเลข 1) 
- เหตุแห่งการร้องทุกข์ (เอกสารหมายเลข 1) 
- ระยะเวลาในการร้องทุกข์ (เอกสารหมายเลข 1) 
- วิธีการร้องทุกข์ (เอกสารหมายเลข 2) 
- ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ (เอกสารหมายเลข 2) 
 
 

คู่มือกำรปฏิบัตงิำนในส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เร่ือง กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 

กรณไีม่เข้าหลักเกณฑ์     
และเงื่อนไขตามที่ก าหนด  
ผู้มีอ านาจวินิจฉยัร้องทุกข์ 
สั่งไมร่ับเรื่องร้องทุกข ์



  

 

 

 

 

 

 

 

  

แจ้งผู้บังคับบัญชำ 

กำรพิจำรณำ 
เรื่องร้องทุกข์ 

1. กำรด ำเนินกำร 
    (1) ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ มีอ านาจ 
         - ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ 
         - ยกค าร้องทุกข์ หรือ 
         - มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และใหเ้ยียวยา
ความเสยีหายใหผู้้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ดูข้อมูลประกอบ ข้อ 25) 
******************************************************** 
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
    - กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทกุข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 25 
 

กำรคัดค้ำน 

 
 
1. กำรด ำเนินกำร 
    (1) ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์อาจคัดค้าน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
         (๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เปน็เหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผูบ้ังคับบัญชาดังกล่าว 
         (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ 
         (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
         (๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับ
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมแกผู่้ร้องทุกข์ 
******************************************************* 
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 125  
    - กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 58 
 
 
 
 

กรณีค าคดัค้านฟังไม่ขึ้น 
ให้กรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้

กรณีค าคดัค้านฟังขึ้น    
ให้มีค าสั่งให้ผู้ถูกคดัค้าน
พ้นจากการเป็นกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องน้ัน 
แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

หมายเหตุ :: ยังไม่เคยเกดิ
กรณีดังกล่าว 

หมายเหตุ :: ยังไม่เคยเกดิ
กรณีดังกล่าว 



 

 

 

 ส่วนวินัยและคุณธรรม 
 ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 สิงหำคม 2561  

กำรพิจำรณำและกำร
ขยำยระยะเวลำ 

 
1. กำรด ำเนินกำร 
    (1) เมื่อนิติกรผู้รบัผิดชอบรบัเรื่องร้องทุกข์แล้ว             
ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับ        
ค าร้องทุกข์ กรณีที่พิจารณาไม่แลว้เสร็จให้ขยายได้ ดังนี ้
    - ครั้งท่ีหนึ่งขยายไดไ้ม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
ระยะเวลาหกสิบวัน (90 วัน)  
    - ตัวอย่างกรณีขอขยายระยะเวลาร้องทุกข์ครั้งท่ีหนึ่ง      
      (เอกสารหมายเลข 3) 
    - ครั้งท่ีสองขยายไดไ้มเ่กินสามสิบวันนับแต่วันท่ีครบ
ระยะเวลาขยายครั้งที่สอง (120 วัน)  
    - ตัวอย่างกรณีขอขยายระยะเวลาร้องทุกข์ครั้งท่ีสอง  
      (เอกสารหมายเลข 4) 
(ดูข้อมูลประกอบข้อ 24 ผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไปจนกว่าจะมี
ค าวินิจฉัย) 
      + ก าหนดมาตรการเพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 
และส่งหลักฐานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของผู้ร้องทุกข์ 
พร้อมท้ังส่งหลักฐานไปยังเลขาธิการ ก.พ. 
         - ตัวอย่างกรณีการก าหนดมาตรการ  
           (เอกสารหมายเลข 5) 
******************************************************* 
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
    - กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕2ข้อ 4 และ 
     - กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทกุข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 24 วรรคสอง 
      
 
 

กำรถอนค ำร้องทุกข์ 

1. กำรด ำเนินกำร 
    (1) ผู้ร้องทุกข์ถอนค าร้องทุกข์ก่อนท่ีผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์จะมีค าวินิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดในเรื่องร้องทุกข์น้ัน 
    (2) ผู้ร้องทุกข์ถอนค าร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอ านาจ
วินิจฉัย  ร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และ
ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
******************************************************* 
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
    - กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 14 
    - ตัวอย่างกรณีถอนค าร้องทุกข ์(เอกสารหมายเลข 6) 



เอกสารหมายเลข 1 

 
 
 
 
 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจ อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ
ผู้บังคับบัญชาและเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

(กฎ ก.พ.ค .ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 7) 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งท าให้เกิดความคับข้องใจ อันเป็นเหตุแห่ง 
การร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
     (๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติอ่ืนใดโดยไม่มี
อ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร 
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
     (๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
     (๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อันพึงมพึีงได้ในเวลาอันสมควร 
     (๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒” 
 (กฎ ก.พ.ค .ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 7) 
 
   
 
 
 

ให้ท าค าร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ ถือ
ว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

(กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 8) 
 
 
 
 

ค ำนิยำมของผู้มีสิทธิร้องทุกข์ 

เหตุแห่งกำรร้องทุกข ์

ระยะเวลำในกำรร้องทุกข์ 



เอกสารหมายเลข 2 

 

 
 
 
- ให้ท าค าร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

          - การร้องทุกข์ให้ร้องได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์ส าหรับผู้อ่ืนไม่ได้ ค าร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค า
สุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
            (๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 
            (๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
            (๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ 
            (๔) ค าขอของผู้ร้องทุกข์ 
            (๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จ าเป็นตามข้อ ๑๐ 

(กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 8, 9) 
 
 
 
 
๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ า กว่า 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
ร้องทุกข ์
    ๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ ากว่าอธิบดี  
ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
    ๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย ร้องทุกข์ 

(กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีกำรร้องทุกข์ 

ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ 



 

เอกสารหมายเลข 3 

 

   ตามที่นางสาว...........................ต าแหน่ง.................... ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่....... กันยายน 2560 
ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงการคลังในเรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ของกรมสรรพสามิต โดยผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีชื่อสอบผ่าน
ข้อเขียนในต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ และต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้ง 2 ต าแหน่ง ทั้งๆ ที่
ผู้ร้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความช านาญงาน และความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ ได้รับการแต่งตั้ง
มากกว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รายอ่ืน        
การด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ (เอกสารแนบ 1) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ กระทรวงการคลังได้แจ้งให้กรม
สรรพสามิตในฐานะผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงตามค าร้องทุกข์ของนางสาว.........
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังกระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ 2) 
และปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ของนางสาว......... มายังกระทรวงการคลังแล้ว 
(เอกสารแนบ 3)  นั้น 
 

 เนื่องจากข้อเท็จจริงที่กรมสรรพสามิตได้ชี้แจงมานั้น สบค. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ายังมีประเด็น  
ข้อสงสัยบางประการที่ไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติโดยปราศจากข้อสงสัยได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ สบค. ก าลังด าเนินการ
จัดท าร่างหนังสือก าหนดประเด็นเพื่อแจ้งให้กรมสรรพสามิตชี้แจงเพิ่มเติมมายังกระทรวงการคลังต่อไป            
กรณีจึงเป็นเหตุให้ไม่อาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันตามที่กฎหมายก าหนดได้ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ของนางสาว......... เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จึงส่งผลให้
ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์ดังกล่าวจะครบก าหนดหกสิบวันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
และปัจจุบันระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวใกล้จะครบก าหนดแล้ว อย่างไรก็ดี โดยที่ตามนัย       
ข้อ 24 แห่งกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม          
โดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้ก าหนด
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไว้ ความว่า “ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์      
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุแห่งความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย” 
(เอกสารแนบ 4) ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง 

 
/กับแนวทาง... 

 
 
 
 

 
บนัทึกข้อความ  

ส่วนราชการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและคุณธรรม โทร. 2692  
ที ่   วันที่ พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาร้องทุกข์ 

 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านรองปลัดกระทรวงการคลัง 
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กับแนวทางปฏิบัติตามนัยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ในชั้นนี้ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัย
กรณีร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีกสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์
ดังกล่าวออกไปอีกสามสิบวันดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 

(นายนรินทร์ พงศ์ขจร) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

                           รักษาราชการแทน ผอ.สบค. 
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   ตามทีน่างสาว................ ต าแหน่ง................ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่.........กันยายน 2560 ร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงการคลังในเรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ของกรมสรรพสามิต โดยผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้มีชื่อสอบผ่านข้อเขียนในต าแหน่ง
นิติกรช านาญการพิเศษ และต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการ
ประเมินผลงานฯ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้ง 2 ต าแหน่ง ทั้งๆ ที่ผู้ร้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
ความช านาญงาน และความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รายอื่น การด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการประเมินผลงาน   
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ มีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสและ       
เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้  และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้              
กรมสรรพสามิตชี้แจงแก้ค าร้องทุกข์ดังกล่าว และต่อมากรมสรรพสามิตได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังกระทรวงการคลังแล้ว 
แต่เนื่องจาก สบค. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วพบว่า กรมสรรพสามิตชี้แจงข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วน     
และมีประเด็นข้อสงสัยบางประการที่ไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติ โดยปราศจากข้อสงสัยได้ จึงไม่สามารถพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560) 
ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณากรณีร้องทุกข์ออกไปอีกสามสิบวัน 
กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ตามนัยข้อ 24 ของกฎ ก.พ.ค.     
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 - 4)  นั้น 

 จากกรณีที่ สบค. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าชี้แจงของกรมสรรพสามิตดังกล่าวข้างต้น
ปรากฏว่ากรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายประเด็น ซึ่งมีทั้งประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ        
ของกรมสรรพสามิต และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่
นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ เพ่ือแจ้งให้กรมสรรพสามิต
ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังกระทรวงการคลังให้ครบถ้วนทุกประเด็น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
พอสมควร จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุที่ไม่อาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้          
โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดท าร่างหนังสือถึงกรมสรรพสามิตเพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณา 
ประกอบกับระยะเวลาในการพิจารณากรณีร้องทุกข์ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายออกไปดังกล่าวข้างต้นได้ครบก าหนด
ระยะเวลาแล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ตามนัยข้อ 24 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่ขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณา          
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้พิจารณาก าหนด 

 
 ปฏิบัติตามนัย      /มาตรการ... 

 
 

 
บนัทึกข้อความ  

ส่วนราชการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและคุณธรรม โทร. 2692  
ที ่   วันที่ ธันวาคม  2560 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาและมาตรการเร่งรัดการพิจารณากรณีร้องทุกข์ 

 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านรองปลัดกระทรวงการคลัง 
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มาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน...แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัยร้องทุกข์ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพ่ือด าเนินการต่อไป” 
(เอกสารแนบ 5) ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนัยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ในชั้นนี้ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาในการพิจารณา
วินิจฉัยกรณีร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีกสามสิบวัน นับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2561 
และเพ่ือให้การพิจารณากรณีร้องทุกข์เรื่องนี้แล้วเสร็จโดยเร็ว เห็นสมควรก าหนดมาตรการเร่งรัดการด าเนินการ        
โดยแจ้งให้กรมสรรพสามิตชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมมายังกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาที่ก าหนด และพร้อมกันนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.ค. ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับก าหนดมาตรการด าเนินการ
ดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอได้โปรด  
  1. สั่งการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์ ดังกล่าวออกไปอีกสามสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2561  

 2. ลงนามในร่างหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 

 
 
 

(นายสันติ อ่ าศรีเวียง) 
                                      ผอ.สบค. 
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ที ่กค ๐๒๐๕.๔/ล 

     

 
 

 
กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

 

      ธันวาคม  2560 
 

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการพิจารณากรณีร้องทุกข์ 
 

เรียน เลขาธิการ ก.พ. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาบันทึกส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลับ ด่วนที่สุด  
ที่ ล 240 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 
ด้วยนางสาว................ต าแหน่ง................ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2560 ร้องทุกข์ 

ต่อปลัดกระทรวงการคลังในเรื่องการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ของกรมสรรพสามิต โดยผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้มีชื่อสอบผ่านข้อเขียนในต าแหน่ง   
นิติกรช านาญการพิเศษ และต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการ
ประเมินผลงานฯ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้ง 2 ต าแหน่ง ทั้งๆ ที่ผู้ร้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์           
ความช านาญงาน และความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้        
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รายอ่ืน การด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการประเมินผลงาน     
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ มีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสและ        
เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ โดยกระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อวันที่        
13 กันยายน 2560 และได้แจ้งให้กรมสรรพสามิตในฐานะผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงแก้ค า        
ร้องทุกข์แล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วพบว่า กรมสรรพสามิตชี้แจงข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วน และมี
ประเด็นข้อสงสัยบางประการ จึงไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ   
ค าร้องทุกข์ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560) โดยกรณีดังกล่าวนี้ปลัดกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาในการพิจารณากรณีการร้องทุกข์ออกไป 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วันกล่าวคือ ครั้งที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 
มกราคม 2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยข้อ 24 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และข้อ 24 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2551 
 
  เนื่องจากตามนัยข้อ 24 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่ขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณา 
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้พิจารณาก าหนด
มาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน...แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพ่ือด าเนินการต่อไป”     
ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ กระทรวงการคลังได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดที่จะท าให้การพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ทั้งนี้ โดยจะได้ด าเนินการแจ้งให้กรมสรรพสามิตชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมไปยังกระทรวงการคลังภายในระยะเวลา   
ที่ก าหนดต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

/ดังนั้น... 
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  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนัยข้อ 24 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลัง
จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการที่จะท าให้การพิจารณากรณีร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วดังกล่าวมายังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการ
ของ ก.พ.ค. เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐ 2126 5800  ต่อ ๒๖92 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๑๗ 
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บนัทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและคุณธรรม  โทร.๒๖94 
ที ่   วันที่ กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ถอนค าร้องทุกข์ 

 
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านที่ปรึกษากฎหมายและผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ด้วยนาย.............ต าแหน่ง...........โรงกลั่นน  ามันไทยออยล์ จ ากัด ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ชลบุรี 2 

ได้ร้องทุกข์ต่อท่านปลัดกระทรวงการคลัง ในเรื่องที่กรมสรรพสามิตได้มีค าสั่ง ที่ 493/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2557 ย้ายนาย............. ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ ฝ่ายกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพื นที่
นครนายก ซึ่งนาย........... เห็นว่ากรมสรรพสามิตด าเนินการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการเลือกปฏิบัติ 
เนื่องจากนาย........... เป็นข้าราชการเพียงคนเดียวในส านักงานสรรพสามิตพื นที่-ชลบุรี 2 ที่ถูกโยกย้ายออกนอกเขตจังหวัด
ที่เป็นภูมิล าเนาของนาย............ ท าให้นาย........... ได้รับความเดือดร้อนและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ นจากการแยกกันอยู่
กับครอบครัว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ในการนี กระทรวงการคลังได้แจ้งให้กรมสรรพสามิตในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี แจงข้อเท็จจริงตามค าร้องทุกข์ของนาย......... พร้อมทั งจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังกระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

ต่อมา............... ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 มายังท่านปลัดกระทรวงการคลัง 
ขอถอนค าร้องทุกข์เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีค าสั่งกรมสรรพสามิต    
ที่ 574/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ให้นาย............ ไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ชลบุรี 1 แล้ว จึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังด าเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าว 
สบค. พิจารณาเห็นว่า โดยที่ตามนัยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๑๔ ได้บัญญัตไิว้ความว่า  
                    “ผู้ร้องทุกข์อาจถอนค าร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมี
ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั นก็ได้ 
                    การถอนค าร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอนค าร้องทุกข์
ด้วยวาจาต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อ      
ไว้เป็นหลักฐาน 

เมื่อมีการถอนค าร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และสั่งจ าหน่ายค าร้ องทุกข์  
ออกจากสารบบ”  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

 
 

/จากข้อกฎหมาย... 
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                     จากข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า กรณีการร้องทุกข์
ของนาย.................. อยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการและยังมิได้มีค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด นาย................. ได้มีหนังสือ
แจ้งความประสงค์ขอถอนค าร้องทุกข์มายังท่านปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีจึงอยู่ในเงื่อนไข
ตามนัยข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งก าหนดไว้ว่าผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องสั่งการอนุญาต
และสั่งจ าหน่ายค าร้องทุกข์ออกจากสารบบ ดังนั น ในกรณีดังกล่าวนี  ท่านปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ จึงชอบที่จะสั่งการอนุญาตให้นาย............ ถอนค าร้องทุกข์และสั่งจ าหน่ายค าร้องทุกข์ออกจากสารบบ 
 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นายกิตติวัฒน์ ถอนค าร้องทุกข์ และสั่งจ าหน่าย
ค าร้องทุกขด์ังกล่าวออกจากสารบบต่อไป 

 
 
 
                                                                            (นายสันติ  อ่ าศรีเวียง) 
                                                                                     ผอ.สบค.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 


