
บทที่ 8  

การรองทุกข 

 การจัดใหมีหลักประกันเพื่อความเปนธรรมสําหรับขาราชการ  เปนหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  อันเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานของขาราชการ  โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อคุมครองปองกันมิใหขาราชการ
ถูกกลั่นแกลง หรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ความหมาย 
 การรองทุกข  หมายถึง  การที่ขาราชการรองขอความเปนธรรมขอใหแกไขปญหาที่เห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย  หรือ    
เปนการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชายอมมีสิทธิรองทุกขไดโดยชอบ 

ความสําคัญ 
 การรองทุกข เปนวิธีการหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดระบายความคับของใจ
ในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไดปฏิบัติตอตนวา เปนการกระทํา
ที่ไมถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อผูบังคับบัญชาจะไดทบทวนการปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชา และแกไข     
ในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกตองที่ไดปฏิบัติไปใหผูรองทุกขทราบและเขาใจ 
หรือใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรมตามสมควร ซึ่งจะกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา โดยกระบวนการรองทุกข
กําหนดใหมีการรองทุกขดวยวาจาเพื่อไดทําความเขาใจกันกอน  หากไมเปนที่พอใจจึงใหรองทุกข
เปนหนังสือ  นอกจากนั้นการรองทุกขยังเปนชองทางใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ 
ของผูบังคับบัญชาใหเปนไปโดยถูกตองและเปนธรรมดวย  
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ขั้นตอนและวิธีการรองทุกข 
 1.  ผูมีสิทธิรองทุกข 
 1.1  เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2  ถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา 
 2.  เหตุที่จะรองทุกข 
 2.1  ไมไดรับความเปนธรรม  หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา เชน 
การชวยราชการ,  การยาย,  การเลื่อนขั้นเงินเดือน,  การบรรจุและแตงตั้ง ฯลฯ 
 2.2  ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ตามมาตรา 98 
 2.3  ถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา 103  กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา   
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.4  ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ตามมาตรา 103  และเปนกรณีเขาเหตุตาม     
ขอ 2.3 
 2.5  ถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งใหออกจากราชการไดหลายกรณี  
ตามมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
เชน 
 (1)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงอยูกอนบรรจุ  (มาตรา 49)   
 (2)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวปรากฏวาไมเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไป  เนื่องจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ต่ํากวา
เกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด (มาตรา 56) 
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 (3)  ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  เพื่อรอฟงการสอบสวนพิจารณา  (มาตรา 103) 
 (4)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน  (มาตรา 110) 
 (5)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  (มาตรา 110) 
 (6)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได   
 (7)  ถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค
ของทางราชการ   
 (8)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) 
(8)  หรือ (9)  
 (9)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง   
 (10) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 30 (3) 
 (11)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ   
(มาตรา 111) 
 (12) ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
(มาตรา 112) 
 (13)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือ               
โดยคําพิพากษา   ถึงที่สุดใหจําคุก  โดยศาลไมรอการลงโทษในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิด  ลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  ซึ่งผูบังคับบัญชา
จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได  (มาตรา 113) 
 (14)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร  (มาตรา 114) 
 (15)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีเหตุสมควรใหออกอยูกอนวันโอนมาบรรจุ  
(มาตรา 118) 
 (16)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ตามมาตรา 109 
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 3.  วิธีการรองทุกข 
 ถาผูรองทุกขไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมเปนที่พอใจก็อาจ
ดําเนินการตอไปได  ดังนี้ 
 3.1  ทําหนังสือรองทุกขลงลายมือชื่อพรอมที่อยูของผูรองทุกข 
 3.2  หนังสือรองทุกขตองมีสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวา    
ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอยางไร  และแจงความประสงคของการรองทุกข
พรอมพยานหลักฐานที่มี 
 3.3  ยื่นภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดทราบหรือควรทราบเหตุแหงการรองทุกข 
 3.4  รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนรองทุกขแทน
ไมได 
 3.5  การยื่นหนังสือรองทุกข  ผูรองทุกขอาจนําไปยื่นเองหรือสงทางไปรษณียก็ได  
โดยถือวันที่ที่ไปรษณียประทับตรารับที่ซองเปนวันสงหนังสือรองทุกข 
 3.6  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ
ผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกข
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข ภายใน 7 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

สิทธิของผูรองทุกข 
 1.  สิทธิที่จะขอแถลงการณดวยวาจา 
 ในการรองทุกข ถาผูรองทุกขประสงคจะขอแถลงการณดวยวาจา ใหแจงความ
ประสงคไวในหนังสือรองทุกขดวย  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ     
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  กอนเริ่มพจิารณา
เรื่องรองทุกข 
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 2.  สิทธิที่จะรองทุกขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม 
 เมื่อไดยื่นหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข หรือ
เอกสารเพิ่มเติมกอนที่ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขจะเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได 

3.  สิทธิที่จะคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณารองทุกข 
  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้น
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
  (2)  มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
  (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 
  (4)  เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือ
มารดากับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

 4.  สิทธิที่จะขอถอนเรื่องรองทุกข 
  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน
เรื่องรองทุกขกอนที่ผูมีอํานาจพิจารณารองทุกขจะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือยื่น
หรือสงตอผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข  เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกข
นั้นเปนอันระงับ 

 5. สิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง 
  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจคําวินิจฉัยรองทุกข  ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข 
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหรองทุกขได  
ดังนี้ 
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  (1)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เลขาธิการ  หรือคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา   หรือกรณีเหตุรองทุกข เกิดจาก
การถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103  ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา 
  (2)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  และให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูพิจารณา 
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรองทุกขได  
ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง 
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือกรณีเหตุรองทุกข
เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103  ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา 
  (2)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิบดีการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น       
ที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนง        
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  และให อ.ก.ค.ศ.     
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  เปนผูพิจารณา 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานหรือ     
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการ  แลวแตกรณี  มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกข
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคําชี้แจงไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน  7 วันทําการ  นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ 
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 2.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการพิจารณาเรื่องรองทุกข ตองตรวจสอบขอเท็จจริงและ        
ขอกฎหมาย  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  สรุปและทําความเห็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 3. ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  เห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย   
เรื่องรองทุกข  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได 
 4. ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมาย  
เปนหนังสือใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจง
ลวงหนาตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ
แหงการรองทุกขหรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
 1. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.   พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข  และเอกสารหลักฐาน
คําชี้แจงจากผูบังคับบัญชาแลว  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดังกลาว  ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกิน  30  วัน  และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน     
ที่ตองขยายเวลาไวดวย 
 2. เมื่อครบกําหนดขยายเวลา  30  วันแลว  การพิจารณายังไมแลวเสร็จใหขยายเวลา
พิจารณาไดอีกไมเกิน  30  วัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จ
โดยเร็ว  และบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย 
 3.  การพิจารณาเรื่องรองทุกข ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
หรือ ก.ค.ศ.  พิจารณาถึงเหตุแหงการไมไดรับความเปนธรรม หรือเหตุแหงความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือเหตุแหงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และ 
ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง      
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จากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  
หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท หรือ
บุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง  เพ่ือประกอบการพิจารณาได 
 4. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. ไดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว 
  (1)  ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอ       
ผูรองทุกขชอบดวยกฎหมายแลว  ใหมีมติยกคํารองทุกข 
  (2)  ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอ       
ผูรองทุกขโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือใหขอแนะนํา
ตามที่เห็นสมควร  เพื่อใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 
  (3)  ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย
และมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
  (4)  ถาเห็นวาการรองทุกขไมเปนไปตามหลักเกณฑ  กลาวคือ  การรองทุกขตองทําเปน
หนังสือลงลายมือชื่อยื่นภายในเวลา  30 วัน  ยื่นตอผูมีอํานาจพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด    
ใหมีมติไมรับคํารองทุกข  
  กรณีผูรองทุกขไมลงลายมือชื่อในหนังสือรองทุกข อ .ก .ค .ศ .วิสามัญเกี่ยวกับ           
การอุทธรณและการรองทุกข (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.)  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  24  
เมษายน  2552 เห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมชอบดวยกฎหมายที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัย  จึงมีมติ
ไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา 
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  (5)  มติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  ใหเปนที่สุด  
หากผูรองทุกขยังไมพอใจอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน  90  วัน  นับแตวันไดรับ
แจงคําวินิจฉัยรองทุกข 
 5. การพิจารณามีมติขางตน ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน     
การประชุมดวย 
 6. เมื่อไดมีมติดังกลาวแลว ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น           
ในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุม
เสียกอนก็ได  และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว 

การนับระยะเวลา 
 การนับระยะเวลา 30 วัน  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น       
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
 


