กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการร้องทุกข์
พ.ศ.๒๕๔๗
------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๑๐๖ แห่ งพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ และมติอนุกรรมการ
ก.ตร.เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร.นี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
บรรดาการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่ได้ร้องทุกข์ และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก่อนวันที่ กฎ ก.ตร.ฉบับนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นการดาเนิ นการโดยชอบด้วย กฎ ก.ตร.นี้
ข้อ ๒ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณาเรื่ องร้ อ งทุ ก ข์ ใ นกรณี ที่ ข ้ า ราชการต ารวจเห็ น ว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อ
เกิดจากการปฏิบตั ิโดยมิชอบของผูบ้ งั คับบัญชาต่อตน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.นี้
ข้อ ๓ เพื่อให้เ กิ ดความเข้าใจและความสั มพันธ์ อันดี ระหว่างผูบ้ ังคับ บัญชากับ ผูอ้ ยู่ใต้บ ังคับ
บัญชาเมื่อมีกรณี เป็ นปั ญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึ กษาหารื อทาความเข้าใจกัน ฉะนั้น เมื่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามี
ปั ญหาเกี่ยวกับการที่ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิ บตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรื อเกิ ดจากการปฏิบตั ิ โดยมิ ชอบของผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป และแสดงความประสงค์ที่จะ
ปรึ กษาหารื อกับผูบ้ งั คับบัญชา ให้ผูบ้ งั คับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟั งหรื อสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวเพื่อ
เป็ นทางแห่ งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึ กษาหารื อ หรื อปรึ กษาหารื อแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรื อ
ได้รับคาชี้ แจงไม่เป็ นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๔ ข้าราชการตารวจผูถ้ ูกผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่
ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อปฏิบตั ิโดยมิชอบต่อตน มีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
ก.ตร. ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ร้องทุกข์
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ข้อ ๕ การใช้สิทธิ ร้องทุกข์ให้ดาเนิ นการดังนี้
(๑) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่ งตั้งแต่รองผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่าลงมาให้ร้อง
ทุกข์ต่อผูด้ ารงตาแหน่ งผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ ี่ทาให้เกิดเหตุร้องทุกข์เว้นแต่กรณี เป็ น
หน่ วยขึ้นตรงต่อกองบังคับการ ให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ ี่ทาให้เกิดเหตุ
ร้องทุกข์
(๒) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่รองผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่าลงมาถึง
ผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่า ให้ร้องทุกข์ต่อผูด้ ารงตาแหน่ งผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ ี่ทาให้
เกิดเหตุร้องทุกข์
(๓) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่ งตั้งแต่รองผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบเท่าลงมาถึง
ผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่า ให้ร้องทุกข์ต่อผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบเท่าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ ี่ทาให้
เกิดเหตุร้องทุกข์ หรื อ ก.ตร.
(๔) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ งั คับการหรื อเทียบเท่าของกองบังคับการที่
ขึ้นตรงต่อสานักงานผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ ให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ หรื อ ก.ตร.
(๕) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่จเรตารวจแห่ งชาติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการ
ตารวจแห่ งชาติหรื อเทียบเท่า ลงมาถึงผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบเท่าให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ หรื อ
ก.ตร.
(๖) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อผูบ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.
(๗) กรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผูบ้ งั คับบัญชาอื่นนอกเหนื อจาก (๑) ถึง (๖) ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อกลุ่มตาแหน่งที่ผรู ้ ้องทุกข์น้ นั สังกัดอยู่
กรณี ที่ เ หตุ ร้ อ งทุ กข์เ กิ ด จากผู ้บ ัง คับ บัญชาที่ อ ยู่ใ นฐานะเป็ นผู ้รัก ษาราชการแทนหรื อ ปฏิ บัติ
ราชการแทนในตาแหน่ งใด ให้ถือว่าเหตุร้องทุกข์เกิดจากผูด้ ารงตาแหน่ งที่ รักษาราชการแทนหรื อปฏิบตั ิราชการ
แทนนั้น
การใช้สิทธิร้องทุกข์ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ใช้สิทธิ ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ ก.ตร.ได้
เฉพาะทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น
ข้อ ๖ ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อ ก.ตร. ตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เป็ นผูม้ ีอานาจ
พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่รับไว้ในแต่ละกรณี
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ให้พิจารณาและดาเนิ นการตามข้อ ๑๖ ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
อย่างช้าไม่เกินเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทา
ให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิ นสองครั้ งโดยแต่ละครั้ ง
จะต้องไม่เกินสามสิ บวัน
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ข้อ ๗ การร้ องทุ กข์ต้องทาเป็ นหนัง สื อลงลายมื อชื่ อ และที่ อยู่ข องผูร้ ้ องทุ กข์พ ร้ อมทั้งแสดง
ข้อเท็จจริ งและเหตุผลในการร้องทุกข์ให้เห็ นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิ บตั ิ ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่
ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อปฏิ บตั ิโดยมิชอบต่อตนอย่างใด และความประสงค์ของการ
ร้องทุกข์
ข้อ ๘ ผูร้ ้องทุกข์มีสิ ทธิ คดั ค้านผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจ ารณาเรื่ องร้ องทุกข์หรื อกรรมการ
ข้าราชการตารวจผูพ้ ิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ ถ้าผูน้ ้ นั มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูท้ ี่ทาให้เกิดเหตุแห่ งการร้องทุกข์
(๒) มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูร้ ้องทุกข์
(๔) เป็ นคู่สมรส บุพการี ผูส้ ื บสันดาน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดากับ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูซ้ ่ ึ งเป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์
(๕) มีเหตุอื่นซึ่ งอาจทาให้การพิจารณาเสี ยความเป็ นธรรม
การคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริ งที่ เป็ นเหตุ แห่ งการคัดค้านไว้ในหนังสื อร้ องทุกข์ หรื อแจ้ง
เพิ่มเติมเป็ นหนังสื อก่อนที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ หรื อกรรมการข้าราชการตารวจ แล้วแต่
กรณี เริ่ มพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อกรรมการข้ าราชการตารวจ ซึ่ งจะต้อง
พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์เห็นว่าตนเองมีเหตุคดั ค้านหรื อถูกคัดค้านจะถอนตัวไม่พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์น้ นั ก็ได้ ถ้ามิได้
ถอนตัว ให้ ผูน้ ้ ันส่ งค าคัดค้า นให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาผูม้ ี อานาจพิจ ารณาเรื่ องร้ อ งทุ กข์ที่ อยู่ลาดับ เหนื อ ขึ้ น ไปของ
ผูถ้ ูกคัดค้าน ประธานกรรมการ หรื อประธานอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาเหตุที่คดั ค้านถ้าเป็ นการคัดค้าน
ประธานก็ให้คณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เหลื ออยู่เป็ นผูพ้ ิจารณา หากเห็ นว่าเหตุน้ ันน่ าเชื่ อถื อให้
ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณี ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาให้ ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้มี อ านาจพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ที่
พิจารณาคาคัดค้านนั้นเป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องร้องทุกข์น้ นั แทนผูท้ ี่ถูกคัดค้าน
(๒) กรณี ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ให้ประธานกรรมการ หรื อประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี แจ้งผูถ้ ูกคัดค้านนั้นทราบและมิให้พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์น้ นั
ในกรณี ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ เป็ นผูถ้ ูกคัดค้าน ก็ให้ดาเนิ นการตามวรรคสามโดยอนุ โลม
ทั้งนี้ โดยให้อานาจหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยู่ในลาดับเหนื อขึ้นไปเป็ นอานาจ
หน้าที่ของ ก.ตร.
ข้อ ๙ เพือ่ ประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณี ที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผบู ้ งั คับบัญชามีคาสั่งเป็ นหนังสื อต่อผูร้ ้องทุกข์ให้ถือ
วันที่ผถู้ ูกสั่งได้รับแจ้งคาสั่งเป็ นวันทราบคาสั่ง
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การแจ้งคาสั่งให้แจ้งโดยเร็ วโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) ให้บุคคลเป็ นผูแ้ จ้งแก่ผูถ้ ูกสั่งที่ ที่ทางาน หรื อตามที่ อยู่ที่ได้ให้ไว้กบั เจ้าหน้าที่ หรื อ
ภูมิลาเนาของผูถ้ ูกสั่ง โดยให้ผูถ้ ูกสั่งลงลายมือชื่ อและวันที่รับทราบไว้เป็ นหลักฐาน และให้มอบสาเนาคาสั่งแก่
ผูถ้ ูกสั่งไว้หนึ่ งฉบับ
ในกรณี ผถู ้ ูกสั่งไม่ยอมรับ หากได้วางคาสั่งนั้นหรื อปิ ดคาสั่งนั้นไว้ในที่ซ่ ึ งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
นั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานตารวจ ข้าราชการอื่น เจ้าพนักงาน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ กานัน แพทย์
ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
ข้าราชการประจาอาเภอหรื อจังหวัดที่ไปเป็ นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
ในกรณี ที่ขณะไปส่ งไม่พบผูถ้ ูกสั่ง จะส่ งคาสั่งแก่บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะที่อยูห่ รื อทางานใน
สถานที่ น้ ันก็ได้ และให้ถือว่าผูถ้ ู กสั่ งได้รับ แจ้งในวันที่ ได้ส่ งค าสั่ งให้แก่ บุคคลนั้น ยกเว้นกรณี ผูถ้ ู กสั่ งเป็ น
ผูถ้ ูกสั่งพักราชการ หรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อเป็ นผูถ้ ูกสั่งลงโทษกรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการไปแล้ว
ไม่กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่อีกเลย ให้ดาเนิ นการแจ้งคาสั่งตาม (ข) แทน
(ข) ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปให้ผถู ้ ูกสั่ง ณ ภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั หรื อตามที่อยูท่ ี่ได้
ให้ไว้กบั เจ้าหน้าที่ แล้ว เมื่อปรากฏในใบตอบรั บทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนว่าผูน้ ้ นั ได้รับคาสั่งดังกล่าวหรื อมี ผูร้ ั บ
แทนแล้วให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่ อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ งสาหรั บกรณี ภายในประเทศหรื อเมื่ อครบกาหนด
สิ บห้าวันนับแต่วนั ส่ งสาหรับกรณี ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรื อได้รับก่อน
หรื อหลังจากวันนั้น
(ค) กรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนจะใช้วิธีส่งทางเครื่ องโทรสารก็ได้ แต่ตอ้ งมีหลักฐานการได้ส่ง
จากหน่วยงานผูจ้ ดั บริ การโทรคมนาคมที่เป็ นสื่ อในการส่ งโทรสารนั้น และต้องจัดส่ งคาสั่งตัวจริ งโดยวิธีใดวิธีหนึ่ ง
ตามที่ กล่าวมาแล้วในข้อนี้ ให้แก่ผูถ้ ูกสั่งในทันที ที่อาจกระทาได้ ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าผูถ้ ูกสั่งได้รับแจ้งคาสั่งตาม
วัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผูจ้ ดั บริ การโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้วา่ ไม่มีการ
ได้รับหรื อได้รับก่อนหรื อหลังจากวันนั้น
(๒) ในกรณี ที่ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีคาสั่งเป็ นหนังสื อต่อผูร้ ้องทุกข์โดยตรงให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าผูร้ ้องทุกข์รับทราบหรื อควรได้รับทราบคาสั่งนั้นเป็ นวันทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณี ที่ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ ปฏิ บตั ิ โดยไม่ ถูกต้องหรื อไม่ป ฏิ บตั ิ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรื อปฏิบตั ิโดยมิชอบต่อผูร้ ้องทุกข์ โดยไม่มีคาสั่งอย่างใดให้ถือวันที่ผรู ้ ้องทุกข์ควรได้ทราบ
ถึงการใช้อานาจหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาดัง กล่าวเป็ นวันทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๑๐ การร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่มีตาแหน่ งเหนื อผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์
ให้ทาหนังสื อร้ องทุ กข์ถึงผูบ้ ังคับ บัญชานั้นพร้ อมกับ ส าเนารั บ รองถู กต้องหนึ่ งฉบับ และยื่นที่ ส่ วนราชการของ
ผูบ้ งั คับบัญชานั้น
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การร้ องทุ กข์ต่อ ก.ตร. ให้ ทาหนังสื อร้ องทุกข์ถึงประธานกรรมการข้าราชการตารวจหรื อ
เลขานุการ ก.ตร.พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่ งฉบับและยื่นที่สานักงาน ก.ตร.
การยื่นหรื อส่ งหนังสื อร้ องทุกข์ ผูร้ ้ องทุกข์จะยื่นหรื อส่ งผ่านผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูเ้ ป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผบู ้ งั คับบัญชานั้นดาเนิ นการตามข้อ ๑๔
ในกรณี ที่มีผูน้ าหนังสื อร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผูร้ ับหนังสื อออกใบรับหนังสื อและลงทะเบียน
รับหนังสื อไว้เป็ นหลักฐานในวันที่รับหนังสื อ และให้ถือวันที่ รับหนังสื อตามหลักฐานดังกล่าวเป็ นวันยื่นหนังสื อ
ร้องทุกข์
ในกรณี ที่ส่งหนังสื อร้องทุกข์ทางไปรษณี ย์ ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณี ยต์ น้ ทางออกใบรับฝาก
เป็ นหลักฐานฝากส่ งหรื อวันที่ที่ทาการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตรารับที่ซองหนังสื อเป็ นวันส่ งหนังสื อร้องทุกข์
เมื่อได้ยื่นหรื อส่ งหนังสื อร้ องทุกข์ไว้แล้ว หากผูร้ ้ องทุกข์จะยื่นหนังสื อร้ องทุกข์เพิ่มเติ มหรื อ
ส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ หรื อ ก.ตร.แล้วแต่กรณี พิจารณา
เรื่ องร้องทุกข์ก็ได้ โดยยื่นหรื อส่ งตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อ ก.ตร.แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่
เกินระยะเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ยื่นหนังสื อร้องทุกข์ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นภายหลังจาก
ระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑๑ เรื่ องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ตอ้ งเป็ นเรื่ องร้องทุกข์ที่ยื่นหรื อส่ งภายในกาหนดเวลา
เรื่ องร้ องทุ กข์ที่ยื่นหรื อส่ งเมื่ อพ้นกาหนดเวลาแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี อานาจพิจ ารณาเรื่ อง
ร้องทุกข์ หรื อ ก.ตร.แล้วแต่กรณี เห็นว่าการรับพิจารณาจะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารราชการหรื อการคุม้ ครอง
และให้ความเป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการตารวจจะรับไว้พิจารณาก็ได้
หนังสื อร้องทุกข์ใดที่มีสาระสาคัญไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบหรื อสานักงาน
ก.ตร. ให้คาแนะนาแก่ผูร้ ้ องทุกข์เพื่อดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อร้ องทุกข์น้ ันให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด และในการนี้ ให้ถือวันที่ยื่นหนังสื อร้องทุกข์ครั้งแรกเป็ นหลักในการนับระยะเวลาการยื่นเรื่ องร้องทุกข์ ใน
กรณี ที่ผรู ้ ้องทุกข์ไม่แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ หรื อ
ก.ตร. พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ต่อไปโดยไม่ตอ้ งรอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อร้องทุกข์
ในกรณี ที่มีปัญหาว่าเรื่ องร้ องทุกข์รายใดเป็ นเรื่ องร้ องทุกข์ที่จะรั บไว้พิจารณาได้หรื อไม่ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อ ก.ตร. มีคาสั่งหรื อมติไม่รับเรื่ อง
ร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อสานักงาน ก.ตร. แล้วแต่กรณี แจ้งคาสั่ง
หรื อมติน้ นั ให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว ในหนังสื อแจ้งต้องประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
(๑) เหตุผลในการไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ท้ งั ในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
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(๒) สิ ทธิ ในการร้องทุกข์คาสั่งต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ ก.ตร. ในกรณี ที่เป็ นคาสั่งไม่รับพิจารณา
เรื่ องร้องทุกข์ของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อสิ ทธิ ในการฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองในกรณี ที่
เป็ นมติไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ของ ก.ตร.
ในกรณี ที่ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ มีคาสั่งไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ตาม
วรรคห้า ผูร้ ้องทุกข์อาจร้องทุกข์คาสั่งนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยู่ลาดับเหนื อขึ้นไป
หรื อร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ในกรณี ที่ผบู ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติเป็ นผูม้ ีคาสั่งไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ได้อีกชั้นหนึ่ ง
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทราบคาสั่งดังกล่าวและให้นาข้อ ๑๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การร้ องทุกข์คาสั่งไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ตามวรรคหก ผูร้ ้ องทุกข์จะยื่นหรื อส่ งหนังสื อ
ร้องทุกข์ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ก็ได้ ในกรณี เช่นนี้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณา
เรื่ องร้ องทุกข์ส่งหนังสื อร้ องทุ กข์คาสั่งไม่ รับพิจ ารณาเรื่ องร้ องทุ กข์พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ความเห็ นและคาสั่ง ตลอดจนหลักฐานการรั บทราบคาสั่งไม่รับพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ของผูร้ ้ องทุกข์ หนังสื อ
ร้องทุกข์เดิม หลักฐานการรั บทราบคาสั่งหรื อหลักฐานที่ ยืนยันว่าผูร้ ้องทุกข์รับทราบหรื อควรได้ทราบคาสั่งหรื อ
การกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา อันเป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งคาสั่ง
ของผูร้ ้ องทุกข์ไปให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ที่อยู่ลาดับเหนื อขึ้นไปหรื อสานักงาน ก.ตร.
โดยเร็ ว
ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยูล่ าดับเหนื อขึ้นไปหรื อ ก.ตร.มีคาสั่ง
หรื อมติยืนตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่ไม่รับเรื่ องร้องทุกข์ไว้พิจารณาหรื อกรณี ที่
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยูล่ าดับเหนื อขึ้นไปหรื อ ก.ตร.มีคาสั่งหรื อมติให้รับเรื่ องร้องทุกข์
คาสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา ให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยู่ลาดับเหนื อขึ้นไปหรื อสานักงาน
ก.ตร. แจ้งให้ผรู้ ้องทุกข์และผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว และในกรณี ที่
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยูล่ าดับเหนื อขึ้นไป หรื อ ก.ตร.มีคาสั่งหรื อมติยืนตามคาสั่งไม่รับ
เรื่ องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ในหนังสื อแจ้งต้องประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
(๑) เหตุผลในการมี คาสั่งหรื อมติ ยืนตามคาสั่งไม่รับพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ท้ งั ในข้อเท็จจริ ง
และข้อกฎหมาย
(๒) สิ ทธิในการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ที่อยูล่ าดับเหนื อขึ้นไปหรื อ ก.ตร.มีคาสั่ง
หรื อมติให้รับเรื่ องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ดาเนินการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่ องร้องทุกข์เพื่อมีมติตามข้อ ๑๖ ต่อไป
ข้อ ๑๒ ผูร้ ้องทุกข์จะขอถอนเรื่ องร้องทุกข์ก่อนที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
หรื อ ก.ตร.แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจ ฉัยเรื่ องร้ องทุ กข์เสร็ จ สิ้ นก็ได้ โดยทาเป็ นหนังสื อยื่นหรื อส่ งตรงต่ อ

7

ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อ ก.ตร. เมื่อได้ถอนเรื่ องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
ให้เป็ นอันระงับ
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง หากผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อ ก.ตร. เห็ นว่า
เรื่ องร้ องทุกข์ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารราชการหรื อเกิ ดความเสี ยหายแก่ทางราชการจะดาเนิ นการ
ต่อไป หรื อส่ งให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการต่อไปได้
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ผูร้ ้องทุกข์ได้ยา้ ยหรื อโอนไปสังกัดใหม่ ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี
อานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อองค์กรบริ หารงานบุคคลที่มีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ของหน่ วยงานที่ ผูร้ ้อง
ทุกข์ได้ยา้ ยหรื อโอนไปสังกัดนั้น
ในกรณี ที่ผูร้ ้ องทุกข์ได้ยา้ ยหรื อโอนไปสังกัดใหม่หลังจากที่ ได้ยื่นเรื่ องร้ องทุกข์ไว้แล้ว และ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์สังกัดเดิ มหรื อ ก.ตร.ยังมิได้สั่งการหรื อมีมติตามข้อ ๑๖ ให้ส่งเรื่ อง
ร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕ ไปให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อองค์กร
บริ หารงานบุคคลที่มีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ งเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ต่อไป
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับหนังสื อร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง ให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี
อานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์หรื อสานักงาน ก.ตร.แล้วแต่กรณี มีหนังสื อแจ้งพร้อมทั้งส่ งสาเนาหนังสื อร้องทุกข์ให้
ผูบ้ ังคับ บัญชาผูเ้ ป็ นเหตุ แห่ งการร้ องทุ กข์ท ราบโดยเร็ ว และให้ผูบ้ ังคับ บัญชาผูเ้ ป็ นเหตุ แห่ งการร้ องทุ กข์น้ ัน
ส่ งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันได้รับหนังสื อ
ในกรณี ที่ผูบ้ ังคับบัญชาได้รับ หนังสื อร้ องทุกข์ที่ได้ยื่นหรื อส่ งตามข้อ ๑๐ วรรคสาม ให้
ผูบ้ ังคับบัญชานั้นส่ งหนังสื อร้ องทุ กข์พร้ อมทั้งส าเนาต่ อไปยังผูบ้ ังคับ บัญชาผูเ้ ป็ นเหตุ แห่ งการร้ องทุ กข์ภายใน
สามวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องทุกข์
เมื่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาผู ้เ ป็ นเหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ไ ด้รั บ หนัง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ไ ด้ยื่ น หรื อ ส่ ง ตาม
วรรคสอง หรื อข้อ ๑๐ วรรคสาม ให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์น้ นั จัดส่ งหนังสื อร้องทุกข์พร้อมทั้ง
สาเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้ แจงของตน (ถ้ามี) ไปยังผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้อง
ทุกข์หรื อสานักงาน ก.ตร.แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องทุกข์
ข้อ ๑๕ การพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์พิจารณาจาก
เรื่ องราวการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อผูร้ ้องทุกข์ของผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์และในกรณี จาเป็ นและ
สมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อบุคคลใด ๆ หรื อขอให้ผรู้ ้องทุกข์ ผูแ้ ทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั ข้าราชการ หรื อบุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อคาชี้แจงข้อเท็จจริ งเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้
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ข้อ ๑๖ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ตาม
ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๗) แล้วให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้า เห็ น ว่าการที่ ผู ้บ ังคับ บัญ ชาใช้อ านาจหน้า ที่ ป ฏิ บ ัติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้ร้อ งทุ ก ข์น้ ัน
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเป็ นไปโดยชอบแล้วให้สั่งยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็ นว่าการที่ ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ ปฏิ บ ัติหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ต่อผูร้ ้ องทุกข์น้ ันไม่
ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หรื อมิชอบด้วยประการอื่น ให้สั่งให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรื อยกเลิกการปฏิบตั ิที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อมิชอบ นั้น หรื อให้ปฏิบตั ิต่อผูร้ ้องทุกข์ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อ
เป็ นไปโดยชอบ
(๓) ถ้า เห็ น ว่าการที่ ผู ้บ ังคับ บัญ ชาใช้อ านาจหน้า ที่ ป ฏิ บ ัติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้ร้อ งทุ ก ข์น้ ัน
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อเป็ นไปโดยชอบแต่บางส่ วน และไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อมิชอบ
บางส่ วน ให้สั่งให้แก้ไขหรื อให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรื อเป็ นไปโดยชอบ
(๔) ถ้าเห็ นว่าสมควรดาเนิ นการโดยประการอื่ นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็ นธรรม ให้สั่งการได้ตามควรแก่กรณี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์เป็ นผูส้ ั่งการเว้น
แต่ในกรณี ที่ระเบียบ กฎหมาย กาหนดให้เป็ นอานาจการสั่งการของผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้ องทุกข์
โดยเฉพาะ หรื อเป็ นกรณี ที่ผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์จะต้องสั่งหรื อดาเนิ นการด้วยตนเองเป็ นการ
เฉพาะตัว ก็ให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์สั่งการให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่ งการร้ องทุกข์
ดาเนินการให้เป็ นไปตามผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ได้สั่งการเป็ นประการใดแล้วให้
เป็ นที่สุดจะร้องทุกข์ต่อไปอีกมิได้
ข้อ ๑๘ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ได้ดาเนิ นการตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี อานาจพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์แจ้งให้ผูร้ ้องทุกข์ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว ในหนังสื อแจ้งต้อง
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
(๑) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ท้ งั ในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
(๒) สิ ทธิในการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ข้อ ๑๙ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ในกรณี ที่ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. ให้นาข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อ ก.ตร.พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุ กข์และมีมติเป็ นประการใดแล้ว ให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมติ ก.ตร.และจะร้องทุกข์ต่อไปอีกมิได้
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ข้อ ๒๑ เมื่อ ก.ตร.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์และมีมติเป็ นประการใดแล้ว ให้สานักงาน
ก.ตร.แจ้งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหรื อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมติ ก.ตร. และแจ้งให้ผูร้ ้องทุกข์ทราบเป็ น
หนังสื อโดยเร็ ว ในหนังสื อแจ้งผูร้ ้องทุกข์ตอ้ งประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
(๑) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ท้ งั ในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
(๒) สิ ทธิในการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ข้อ ๒๒ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ ้องทุกข์ทราบตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ ให้นาหลักเกณฑ์
และวิธีการในข้อ ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ กรณี ร้องทุกข์ต่อไปมิได้ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ ผูร้ ้องทุกข์อาจใช้สิทธิทางศาลได้
ข้อ ๒๔ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ตร.นี้ สาหรับเวลาเริ่ มต้นให้นบั วันถัดจากวันแรกแห่ งเวลา
นั้นเป็ นวันเริ่ มนับระยะเวลา ส่ วนเวลาสิ้ นสุ ดถ้าวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่ มเปิ ด
ทาการใหม่เป็ นวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตารวจ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๖๘ก ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗)

