
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการร้องทุกข์  และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการร้องทุกข์ 
และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการร้องทุกข์   
และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๘๖  ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
“คู่กรณีในการร้องทุกข์”  หมายความว่า  ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
“ผู้ร้องทุกข์”  หมายความว่า  พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานที่ร้องทกุข์ตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  คําสั่ง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ของพนักงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกัน  ควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจกัน  ฉะนั้น  เม่ือพนักงานผู้ใด 
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา  หากแสดงความประสงค์
จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟัง  หรือสอบถามเก่ียวกับปัญหา
ดังกล่าวเพื่อเป็นทางแห่งการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น   

ถ้าพนักงานผู้มีความคับข้องใจนั้น  ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้
รับคําชี้แจงหรือได้รับคําชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ  ก็ให้ร้องทุกข์ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๖  พนักงานผู้ใดมีความคับข้องใจ  อันเกิดจากการปฏิบัติหรือ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา  และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์  ตามหมวด  ๑๓  ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลได้  ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

การปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาซึ่งทําให้เกิดความคับข้องใจอันเป็นเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์นั้น  ต้องมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้ 

(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศ  คําสั่ง  หรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
อื่นใด  โดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น  หรือโดยไม่สุจริต  หรือมีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น  หรือสร้างภาระ 
ให้เกิดขึ้นเกินสมควร  หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
(๓) ประวิงเวลา  หรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเร่ือง  อันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ  หรือไม่ได้รับ  

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
(๔) ไม่เป็นไปตามหรือขัดกับระบบคุณธรรม  ตามข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ข้อ ๘ การร้องทุกข์ให้ร้องได้สําหรับตนเองเท่านั้น  จะร้องทุกข์สําหรับผู้อื่นไม่ได้  และให้ทํา

คําร้องทุกข์เป็นหนังสือย่ืนต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ  หรือถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์  ตามข้อ  ๗   

คําร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้   
(๑) ชื่อ  ตําแหน่ง  สังกัด  และที่อยู่สําหรับการติดต่อเก่ียวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์   
(๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์   
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเร่ืองร้องทุกข์   
(๔) คําขอของผู้ร้องทุกข์   
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จําเป็นตามข้อ  ๑๐ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ ในการย่ืนคําร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย  กรณีที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องได้  เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน 
ทางปกครอง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  หรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานไว้ด้วย 

ให้ผู้ร้องทุกข์ทําสําเนาคําร้องทุกข์และหลักฐานที่เก่ียวข้อง  โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสําเนาถูกต้อง  
๑  ชุด  แนบพร้อมคําร้องทุกข์ด้วย  กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน 
ตามข้อ  ๑๐  ก็ดี  กรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นดําเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ  ในกระบวนการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามข้อ  ๑๑  ก็ดี  ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้ง   
ทั้งนี้  ตามที่ระเบียบนี้กําหนด   

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องทุกข์ด้วย  หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้  แต่ต้องย่ืนหนังสือก่อนที ่
ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เร่ิมพิจารณา 

ข้อ ๑๐ ผู้ ้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้  ในกรณีมีเหตุจําเป็น 
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง   
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กําหนด   
(๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ผู้้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร   
การมอบหมายตามวรรคหน่ึง  จะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ ้มีสิทธิร้องทุกข์  พร้อมทั้ง

หลักฐานแสดงเหตุจําเป็นข้างต้น  ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองอย่างน้อยสองคน   

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๘  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ  
กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ขั้นตอนใด ๆ  
ก็ได้  โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้ง  หลักฐานแสดงตนของบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งพร้อมคําร้องทุกข์หรือจะย่ืน
ในภายหลังก่อนการดําเนินการในขั้นตอนนั้น  ๆ  ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ คําร้องทุกข์ตามข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๕  ให้ย่ืนด้วยตนเอง  หรือผ่านผู้บังคับบัญชา  
หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ณ  สํานักงานหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  และให้ถือว่าวันที่สํานักงาน 
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับคําร้องทุกข์หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ 
ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์  เป็นวันย่ืนคําร้องทุกข์   

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ได้รับคําร้องทุกข ์
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งคําร้องทุกข์ไปยังเลขาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์   

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์  การนับวันทราบหรือถือว่าทราบเหต ุ
แห่งการร้องทุกข์นั้น  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้   

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือ  ให้ถือว่า
วันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์   

(๒) ในกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตาม  (๑)  แต่มีการแจ้งคําสั่งให้ทราบ 
พร้อมสําเนาคําสั่ง  และทําบันทึกวันเดือนปี  เวลา  สถานที่ที่แจ้ง  โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ง 
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์   

(๓) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคําสั่งตาม  (๒)  และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียนตอบรับ  ณ  ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปสองฉบับ  
เพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับและให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคําสั่งแล้วส่งกลับคืน 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  กรณีเช่นนี้  เม่ือล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแล้ว  แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 
ที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา  ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้รับทราบคําสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว 

(๔) ในกรณีที่ เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ บังคับบัญชา   
โดยไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือ  ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์รับทราบหรือควรรับทราบคําสั่ง
ที่ไม่เป็นหนังสือนั้น  เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์   

(๕) ในกรณีที่ เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ บังคับบัญชา   
โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด  ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว  เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

ข้อ ๑๔ ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ที่ย่ืนไว้แล้วในเวลาใด  ๆ  ก่อนที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัย 
ร้องทุกข์จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ 

การถอนคําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ ร้องทุกข์   แต่ถ้าผู้ ร้องทุกข์ 
ถอนคําร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์  ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้   
และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   

เม่ือมีการถอนคําร้องทุกข์  ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาตและส่ังจําหน่ายคําร้องทุกข์ 
ออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์  ผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีนี้  ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจแสวงหาข้อเท็จจริง 
จากพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏ 
ในคําร้องทุกข์  คําแก้คําร้องทุกข์ก็ได้  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านี้  ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
อาจดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด  ๓  ส่วนที่  ๒  หรือตามที่เห็นสมควร 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง  อาจกระทบถึงสิทธ ิ
ของคู่กรณีผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส 
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ข้อ ๑๖ คําวินิจฉัยในเร่ืองร้องทุกข์ของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์   
(๒) ชื่อคู่กรณีในการร้องทุกข์   
(๓) สรุปคําร้องทุกข์และคําขอของผู้ร้องทุกข์   
(๔) สรุปคําแก้คําร้องทุกข์   
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย   
(๖) คําวินิจฉัยของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พร้อมทั้งเหตุผล   
(๗) สรุปคําวินิจฉัยหรือคําสั่งที่กําหนดให้สํานักงานต้องปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป   
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น  (ถ้ามี)   
คําวินิจฉัยในเร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

ที่วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์นั้น  ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าว 
ไว้ในคําวินิจฉัยนั้นด้วย 

ข้อ ๑๗ ระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  เม่ือผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
หรือเม่ือคู่กรณีมีคําขอ  ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็น  
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ 

ข้อ ๑๘ การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้  สําหรับเวลาเร่ิมต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน 
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา  ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับ 
วันเร่ิมเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดในหมวด  ๑  ให้ใช้บังคับกับการร้องทุกข์และ 
การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ในหมวดอื่นด้วย  เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

หมวด  ๒ 
การร้องทุกข์ต่อเลขาธิการ 

 
 

ข้อ ๒๐ การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาต่ํากว่าเลขาธิการและเป็นกรณี
ที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้  ให้ร้องทุกข์ต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์  คําร้องทุกข์ที่ย่ืนเม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวมิให้รับไว้พิจารณา  และให้เลขาธิการ 
เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์  เว้นแต่การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากเลขาธิการ  ให้เป็นไป 
ตามความในหมวด  ๓ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๒๑ เม่ือเลขาธิการได้รับคําร้องทุกข์แล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาคําร้องทุกข์ 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น 
ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและคําชี้แจงของตน  (ถ้ามี)  ให้เลขาธิการประกอบการพิจารณาภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์ 

ข้อ ๒๒ การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์  ให้เลขาธิการพิจารณาจากเร่ืองราว  การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์   

ในกรณีที่จําเป็นและสมควรอาจจะขอความร่วมมือในการขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  
ข้าราชการ  หรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้   

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  หากเลขาธิการเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา 
ไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์  จะไม่ให้แถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้  แต่ให้บันทึกเหตุผลไว้ด้วย 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา  ให้แจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาที่ เป็นเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า  ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้  ให้แจ้งล่วงหน้าตามควร 
แก่กรณี  และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือ 
ผู้แทน  (ถ้ามี)  เข้าฟังการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 

ข้อ ๒๓ ให้เลขาธิการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันได้รับคําร้องทุกข์  แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ขยายเวลา
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย  
ในการนี้  ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงเหตุแห่งการขยายเวลาก่อนครบกําหนดเวลานั้น   

ข้อ ๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์  ให้เลขาธิการมีอํานาจไม่รับเร่ืองร้องทุกข์   
ยกคําร้องทุกข์  หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง  และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์  
หรือให้ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม   

เม่ือเลขาธิการได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ประการใดแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหต ุ
แห่งการร้องทุกข์ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทําได้  และเม่ือได้ดําเนินการ 
ตามคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับ 
คําวินิจฉัย  มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๓ 
การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําร้องทุกข์  การแต่งตั้งและการคัดค้านคณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ 

การสั่งรับหรือไม่รับคําร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ 
 
 

ข้อ ๒๕ การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากเลขาธิการและเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้  
ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์   
คําร้องทุกข์ที่ย่ืนเม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวมิให้รับไว้พิจารณา   

ข้อ ๒๖ คําร้องทุกข์ตามข้อ  ๒๕  ที่ย่ืนต่อสํานักงานหรือต่อคณะกรรมการ  ให้พนักงาน 
ผู้รับคําร้องทุกข์ออกใบรับคําร้องทุกข์  และลงทะเบียนรับคําร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับคําร้องทุกข์
ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือวนัที่รับคําร้องทุกข์ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนคําร้องทุกข์ 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคําร้องทุกข์ตามระเบียบนี้
และเม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นประการใด  ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยคําร้องทุกข์ต่อไป 

ข้อ ๒๘ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙ ให้มีการแจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ  โดยให้ผู้ร้องทุกข์ 
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานแล้วมอบสําเนาคําสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับ  หรือจะส่งสําเนา 
คําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์  ณ  ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข ์
ให้ไว้สําหรับติดต่อเก่ียวกับการร้องทุกข์  ในกรณีเช่นนี้  เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าว 
ให้ถือว่าผู้ร้องทกุข์ได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้ว   

ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการ  ถ้าผู้นั้นมีกรณีอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นผู้ บังคับบัญชาผู้ เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ  หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว   
(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์   
(๔) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์   

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



การคัดค้านดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานอนุกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต ่
วันรับทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ
แห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านว่าจะทําให้การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ไม่ได้รับความจริง 
และความยุติธรรมอย่างไรด้วย 

ข้อ ๓๐ เม่ือมีการย่ืนคําคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์คนใด  ให้ประธานอนุกรรมการ
แจ้งให้อนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าประธานอนุกรรมการ 
จะได้มีการชี้ขาดในเร่ืองการคัดค้านนั้นแล้ว   

ในการพิจารณาคําคัดค้านให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาจากคําคัดค้านและบันทึกชี้แจง 
ของอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้าน  หากประธานอนุกรรมการเห็นว่ามิได้เป็นไป 
ตามคําคัดค้านและมีเหตุผลสมควรที่จะให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้นําเร่ืองเสนอที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของอนุกรรมการ 
ที่ไม่ถูกคัดค้าน  ก็ให้อนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  มติดังกล่าวให้กระทํา 
โดยวิธีลงคะแนนลับแล้วให้เป็นที่สุด   

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการเห็นว่าคําคัดค้านฟังขึ้น  หรือมีเหตุผลพอที่จะฟังได้ว่าหากให้ 
ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม  ให้มีคําสั่ง 
ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์เร่ืองนั้น  แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย 

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการส่ังให้อนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านถอนตัว 
จากการพิจารณา  ให้ถือว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกอบด้วยคณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๓๑ อนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่า  ตนมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ  ๒๙   
หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่า  ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม 
ให้แจ้งต่อประธานอนุกรรมการ  และถอนตัวจากการพิจารณาคําร้องทุกข์  และให้นําข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒ การที่อนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่ 
หรืออนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ที่ถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น  ย่อมไม่กระทบถึง 
การกระทําใด ๆ  ที่ได้กระทําไปแล้ว  แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการย่ืนคําคัดค้าน 

ข้อ ๓๓ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์  ดังนี้   
(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ มีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้   

ในหมวด  ๑  และเป็นคําร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้  ให้รับคําร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา  แล้วดําเนินการ 
ตามกระบวนพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ต่อไป   

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังมีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  ให้มีคําสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   
หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยไม่รับคําร้องทุกข์
ดังกล่าว   

(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ  ๓๔  ให้เสนอคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยไม่รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณา 

ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้รับคําร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา   
(๑) เป็นคําร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอํานาจการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามข้อ  ๗   
(๒) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ  ๗  หรือไม่เป็นไปตามข้อ  ๘   
(๓) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ  ๑๐   
(๔) เป็นคําร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันตามข้อ  ๘  เว้นแต่คณะอนุกรรมการ

เห็นควรรับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม   
(๕) เป็นเร่ืองที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว   
(๖) เป็นกรณีตามข้อ  ๓๓  (๒) 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๓๕ เม่ือได้มีการสั่งรับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว  คณะอนุกรรมการอาจมีคําสั่งให้คู่กรณี
ในการร้องทุกข์ทําคําแก้คําร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยส่งสําเนาคําร้องทุกขแ์ละสําเนาหลักฐานที่เก่ียวข้องไปให้ด้วย   

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะอนุกรรมการจะกําหนดประเด็นที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องชี้แจง 
หรือกําหนดให้จัดส่งพยานหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคําร้องทุกข์ไปให้ด้วยก็ได้   
เว้นแต่เป็นกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔๐ 

ข้อ ๓๖ ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําชี้แจงตามประเด็นที่กําหนดให้ 
โดยชัดแจ้งและครบถ้วน  พร้อมส่งพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้ทราบเหตุ
ของการร้องทุกข์  โดยจัดทําสําเนาคําแก้คําร้องทุกข์  สําเนาคําชี้แจง  และสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวน 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด  โดยยื่นภายในระยะเวลาตามข้อ  ๓๕  วรรคหน่ึง 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่า  คําแก้คําร้องทุกข์หรือคําชี้แจงของคู่กรณี 
ในการร้องทุกข์  หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ  ให้สั่งให้คู่กรณี 
ในการร้องทุกข์แก้ไขเพิ่มเติมคําแก้คําร้องทุกข์หรือจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
มาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓๘ ในกรณีที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้จัดทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําชี้แจงตามประเด็น 
ที่กําหนดให้ชัดเจน  พร้อมทั้งพยานหลักฐานย่ืนต่อคณะอนุกรรมการในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่า
คู่กรณีในการร้องทุกข์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  และให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

ข้อ ๓๙ การพิจารณาคําร้องทุกข์  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์จากพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินเร่ืองนั้น  ประกอบกับคําร้องทุกข์และคําแก้คําร้องทุกข์  ในกรณีจําเป็น 
และสมควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์มีอํานาจดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

ข้อ ๔๐ เม่ือรับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาดําเนินการแล้ว  หากคณะอนุกรรมการเห็นว่าสามารถ
วินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคําร้องทุกข์นั้นโดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก  หรือเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ ได้จากคําแก้คําร้องทุกข์  เอกสารหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องในการดําเนินการเรื่องนั้น   
หรือข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  เพียงพอต่อการวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์นั้นแล้ว   
ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยต่อไป 

บันทึกสรุปสํานวนตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์   
(๒) สรุปคําร้องทุกข์   
(๓) สรุปคําแก้คําร้องทุกข์  (ถ้ามี) 
(๔) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง   
(๕) ความเห็นของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย  และคําขอของผู้ร้องทุกข์ 

ส่วนที่  ๓ 
การทําคําวินิจฉัย 

 
 

ข้อ ๔๑ การพิจารณาคําร้องทุกข์  ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันได้รับคําร้องทุกข์  หากมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้คณะอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ ร้องทุกข์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  พร้อมทั้ง 
ให้รายงานขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ   

ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาพิจารณาคําร้องทุกข์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สามสิบวัน  และเม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์แล้วเสร็จ  ให้รายงานคณะกรรมการ 
เพื่อวินิจฉัยต่อไป  ทั้งนี้  เม่ือรวมระยะเวลาการพิจารณาคําร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการและวินิจฉัย 
คําร้องทุกข์ของคณะกรรมการแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน   

การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้  สําหรับเวลาเร่ิมต้น  ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น 
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา  ส่วนเวลาสิ้นสุด  ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  ให้นับ 
วันเร่ิมเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

้หนา   ๘๔
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ข้อ ๔๒ เม่ือคณะกรรมการได้วินิจฉัยคําร้องทุกข์แล้ว  ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว  คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด   

ในกรณีที่ผู้ ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้ 

ข้อ ๔๓ คําวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ที่เก่ียวข้องที่จะต้อง 
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําวินิจฉัย  หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยในโอกาสแรก 
ที่สามารถทําได้นับแต่ได้รับคําวินิจฉัย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๔ การใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ 
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยให้ถือเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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