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ระเบียบ ก.พ.ค.
ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้รอ้ งทุกข์
หรือดาเนินการอืน่ ใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์
และผู้ร้องทุกข์ หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย
ให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๔
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รีย กว่า “ระเบี ย บ ก.พ.ค. ว่ า ด้ ว ยการเยี ย วยาความเสี ย หายให้แ ก่
ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้อุทธรณ์ ” หมายความว่า ผู้อุทธรณ์ต ามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ซึ่ง ก.พ.ค. ได้มี
คาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งลงโทษทางวินัย หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒2 ซึ่ง ก.พ.ค. ได้มีคาวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
“ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา” หมายความว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม หรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ
ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง
“การเยียวยาความเสียหาย” หมายความว่า การแก้ไขความเสียหายหรือการคืนสิทธิประโยชน์
ให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ที่พึงได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ข้อ 4 ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คาวินิจฉัยของประธาน ก.พ.ค. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 5 การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ หรือดาเนินการอื่นใดตามที่
ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบนี้กาหนด
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ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายใดบั ญญัติใ ห้ ผู้ อุท ธรณ์ หรื อผู้ ร้ องทุ กข์พึ ง ได้รับ สิ ทธิ ประโยชน์น อกจาก
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการคืนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองทั้งก่อนหรือภายหลั งจาก
ที่ ก.พ.ค. ได้มีคาวินิจฉัยแล้วก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์
หรือผู้ร้องทุกข์ตามระเบียบนี้โดยไม่ต้องรอคาพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลปกครอง เว้นแต่ ก.พ.ค.
จะมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 7 การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ที่ไม่อาจกลับเข้ารับราชการได้
ด้ ว ยเหตุ พ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ หรื อ ถึ ง แก่ ค วามตาย
ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ ผู้ ร้อ งทุ ก ข์ไ ด้รั บเงิ น เดือ น สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ที่ พึ ง ได้รั บตามที่ กฎหมายบัญญัติไ ว้
โดยให้ เยียวยาความเสียหายถึงวันสิ้น ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือวันที่ถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ห รือผู้ร้องทุกข์ถึงแก่ความตาย และ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้ผู้อุ ทธรณ์
หรือผู้ร้องทุกข์ผู้นั้นได้รับการเยียวยาความเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ หรือทายาทของผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์
แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 การเยี ย วยาความเสีย หายให้ แก่ ผู้ อุท ธรณ์ หรื อ ดาเนินการอื่ นใดตามที่ ก.พ.ค.
มีคาวินิจฉัย ให้ผู้บังคับบัญชาเริ่มดาเนินการเยียวยาความเสียหายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าวิ นิ จ ฉั ย โดยให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ใช้ ในการเยี ยวยาความเสี ยหายนั้ นก าหนดไว้ และให้ รายงานผลการด าเนิ นการดั งกล่ าวไปยั ง ก.พ.ค.
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เยียวยาความเสียหาย หรือดาเนินการตามที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย
ข้อ 9 การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์ หรือดาเนินการอื่นใดตามที่ ก.พ.ค.
มีคาวินิจฉัย ให้ผู้บังคับบัญชาเริ่มเยียวยาความเสียหาย หรือเริ่มดาเนินการตามคาวินิจฉัยในโอกาสแรก
ที่สามารถทาได้นับแต่วันที่ได้รับคาวินิจฉัย โดยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเยียวยาความเสียหายนั้นกาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
และให้ ร ายงานผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วไปยั ง ก.พ.ค. ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ เ ยี ย วยา
ความเสียหาย หรือดาเนินการตามที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัย
ในกรณีที่ดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
การดาเนินการพร้อมเหตุผลความจาเป็นหรือเหตุขัดข้องไปยัง ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๒
การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือคาสั่ง
ให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
มีคาสั่งให้ ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ และในคาสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษทางวินัยเดิม
หรือคาสั่งให้ ออกจากราชการเดิม แล้ว แต่กรณี ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การสั่ ง ให้ กลับ เข้ารั บราชการ ให้ สั่ ง ให้ผู้อุ ทธรณ์ ดารงตาแหน่งตามเดิม หรือตาแหน่งอื่น
ในประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกัน หรือให้ ดารงตาแหน่งในประเภทและระดับตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ 1๑ สิทธิประโยชน์ที่ผู้อุทธรณ์จะได้รับการเยียวยาตามระเบียบนี้ ให้แบ่งเป็นสองประเภท
ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิประโยชน์ที่ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการให้แก่ผู้อุทธรณ์ ได้แก่
(ก) เงินเดือน
(ข) การเลื่อนเงินเดือน
(ค) เงินประจาตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(๒) สิทธิประโยชน์ที่ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคาร้องให้มีการเยียวยาความเสียหาย ได้แก่
(ก) เงินค่ารักษาพยาบาล
(ข) เงินค่าเช่าบ้าน
(ค) เงินค่าเล่าเรียนบุตร
ข้อ 1๒ ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือคาสั่งให้ออกจาก
ราชการ โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการเยียวยา
ความเสียหาย ดังนี้
(๑) สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1๑ (1) (ก) ให้เยียวยาความเสียหายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ก าหนดในระเบีย บกรมบัญชีก ลางว่าด้วยการจ่ายเงิ นเดือนให้แก่ ข้าราชการ ซึ่ ง ออกจากราชการ
โดยค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการแล้ ว ได้ รั บ การพิ จ ารณายกเลิ ก เพิ ก ถอน
หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นอย่างอื่น
(๒) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามข้อ 1๑ (1) (ข) ให้ เ ยี ย วยาความเสีย หายโดยให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน
(๓) สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1๑ (1) (ค) ให้เยียวยาความเสียหายตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
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(๔) สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1๑ (2) ให้เยียวยาความเสียหายตามที่ผู้นั้นได้ยื่นคาร้องและ
ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 1๓ ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ผู้อุทธรณ์อาจใช้
ผลงานเดิมในช่วงเวลาก่อนวันที่ออกจากราชการที่ไม่เคยใช้ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
มาก่อน มาใช้ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งภายหลังจากที่ผู้อุทธรณ์
กลับเข้ารับราชการ ทั้งนี้ การใช้ผลงานดังกล่าวให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายอันมิใช่ตั วเงินให้แก่ผู้อุทธรณ์
หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
ให้ ก.พ.ค. มีอานาจในการกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหาย หรือกาหนดการดาเนินการอื่นใด
เป็นรายกรณี โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์
ข้อ 1๕ ในกรณี ที่ ก.พ.ค. มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือให้ ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติห รือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการให้เป็น ไป
ตามคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีคาวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ที่ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วยเหตุว่าคาสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ แล้วแต่กรณี และการให้ได้รับ
เงินเดือน สิทธิและประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 1๗ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินให้แก่ผู้ร้องทุกข์
หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
ให้ ก.พ.ค. มีอานาจในการกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหาย หรือกาหนดการดาเนินการอื่นใด
เป็นรายกรณี โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๘ ในกรณีผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ การดาเนินการ
เยียวยาความเสียหายให้นาหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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