
 
  

 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว�าด�วยการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 โดยท่ีเป#นการสมควรปรับปรุง แก�ไข ระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการดําเนินการ 
เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน ให� เป#นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและสอดคล�องกับการบริหารราชการของ
กองทัพอากาศ จึงวางระเบียบไว�ดังต�อไปนี้ 

 ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�บัดนี้เป#นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๔  

บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับ
ระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑  “คําร�องทุกข�” หมายความว�า คําร�องทุกข�ท่ีผู�ร�องทุกข�ได�ยื่นหรือส�งต�อเจ�าหน�าท่ี 
ณ ส�วนราชการกองทัพอากาศ และหมายความรวมถึงคําร�องทุกข�ท่ีได�ยื่นแก�ไขเพ่ิมเติมคําร�องทุกข�เดิม โดยมี
ประเด็นหรือข�อเท็จจริงข้ึนใหม�ด�วย  

 ๔.๒  “คําร�องเรียน” หมายความว�า การท่ีบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
หน�วยงาน ร�องขอให�กองทัพอากาศดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือแก�ไขป=ญหา ความเดือดร�อนหรือความ
เสียหายท่ีได�รับ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือทุจริตต�อหน�าท่ี หรือ
ประพฤติมิชอบ ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือส�วนราชการกองทัพอากาศ และให�การร�องเรียนเพ่ิมเติมหรือ
แก�ไขด�วย 

 ๔.๓  “คําร�อง” หมายความว�า คําร�องทุกข� และ/หรือคําร�องเรียน ท่ีผู�ร�องแจ�ง 
ความประสงค�ให�กองทัพอากาศ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือแก�ไขป=ญหา ความเดือดร�อนหรือความเสียหายท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าท่ี หรือประพฤติมิชอบ ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือ
ส�วนราชการกองทัพอากาศ และหมายความรวมถึงเอกสารประกอบคําร�อง คําร�องทุกข�หรือคําร�องเรียนท่ีได�ยื่น
แก�ไขเพ่ิมเติมคําร�องทุกข�หรือคําร�องเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข�อเท็จจริงข้ึนใหม�ด�วย 

 ๔.๔  “วินัยทหาร” หมายความว�า การท่ีทหารต�องประพฤติตามแบบธรรมเนียม 
ทหาร 

๔.๕  “ทุจริต... 

(สําเนา) 
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๔.๕  “ทุจริตต�อหน�าท่ี” หมายความว�า ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใด 

อย�างหนึ่งในตําแหน�งหรือหน�าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใดอย�างหนึ่งในพฤติการณ�ท่ีอาจทําให�
ผู�อ่ืนเชื่อว�ามีตําแหน�งหรือหน�าท่ีท้ังท่ีตนมิได�มีตําแหน�งหรือหน�าท่ีนั้น หรือใช�อํานาจในตําแหน�งหรือหน�าท่ี ท้ังนี้ 
เพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน หรือกระทําการอันเป#นความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ี
ราชการ 

 ๔.๖  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว�า กระทําโดยไม�มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ
หน�าท่ี หรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย หรือโดยไม�ถูกต�องตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ อันเป#นสาระท่ีกําหนดไว�
สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม�สุจริต หรือมีการเลือกปฏิบัติท่ีไม�จําเป#น หรือสร�างภาระให�เกิดกับผู�อ่ืน 
เกินสมควร หรือเป#นการใช�ดุลยพินิจไม�ชอบ 

 ๔.๗  “ผู�ร�อง” หมายความว�า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน�วยงาน ท่ีเสนอ
คําร�องต�อกองทัพอากาศ หรือหน�วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ และให�รวมถึงผู�แทนท่ีได�รับมอบอํานาจให�
ดําเนินการยื่นคําร�องด�วย 

๔.๘  “ผู� ถูกร�อง” หมายความว�า กําลังพลกองทัพอากาศ หรือส�วนราชการ
กองทัพอากาศ ท่ีผู�ร�องกล�าวหาว�า ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าท่ี หรือประพฤติมิชอบ  
จนเป#นเหตุให�ผู�ร�องได�รับป=ญหา ความเดือดร�อน หรือความเสียหาย 

๔.๙  “กําลังพลกองทัพอากาศ” หมายความว�า นายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวน ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร 
ท่ีสังกัดกองทัพอากาศ 

 ๔.๑๐  “ส�วนราชการกองทัพอากาศ” หมายความว�า ส�วนราชการกองทัพอากาศ 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการและกําหนดหน�าท่ีของส�วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔.๑๑  “สืบสวน” หมายความว�า การแสวงหาข�อเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซ่ึงผู�มี
หน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือให�ทราบรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการร�องทุกข�ร�องเรียน 

๔.๑๒  “สอบสวน” หมายความว�า การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการ
อ่ืน ๆ ซ่ึงผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือพิจารณา วิเคราะห� และสรุปผลเก่ียวกับการร�องทุกข�ร�องเรียน 

๔.๑๓  “เครือข�ายสารสนเทศด�านการร�องทุกข�ร�องเรียน” หมายความว�า การติดต�อ 
สื่อสารรับ-ส�งข�อมูลผ�านสื่อท่ีใช�อุปกรณ�คอมพิวเตอร�และเครือข�ายในการติดต�อ 

๔.๑๔  “เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า เจ�ากรมจเรทหารอากาศ รองเจ�ากรม 
จเรทหารอากาศ ข�าราชการสังกัดกองตรวจสอบเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน กรมจเรทหารอากาศ และข�าราชการอ่ืน
ท่ีผู�บัญชาการทหารอากาศมอบหมาย  

 ข�อ ๕   ให�เจ�ากรมจเรทหารอากาศ  รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดระเบียบ 
คู�มือ ประกาศ และคําแนะนํา ซ่ึงไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ได�ตามความจําเป#น 

 
หมวด ๑... 
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หมวด ๑ 
ท่ัวไป 

ข�อ ๖  ให�กรมจเรทหารอากาศ เป#นหน�วยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง 
ร�องทุกข�ร�องเรียนของกองทัพอากาศ การประสานงานระหว�างบุคคล ส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ  การแก�ไขปรับปรุงและพัฒนาให�การดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับการบริหารราชการของกองทัพอากาศ กฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข�อง 

ข�อ ๗  การดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนของกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 
 ๗.๑  เพ่ือแก�ไขและยุติ ป=ญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกับผู�ร�อง  

โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ ทุจริตต�อหน�าท่ี หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตน 
ไม�เหมาะสม ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือส�วนราชการกองทัพอากาศ 

 ๗.๒  เพ่ือเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแก�กําลังพลกองทัพอากาศ และส�วนราชการ
กองทัพอากาศ เพ่ือปNองกันมิให�เกิดป=ญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย ซํ้าอีก 

 ๗.๓  เพ่ือมิให�มีการร�องทุกข�ร�องเรียนซํ้าในเรื่องเดิมอีก ท้ังในระดับกองทัพอากาศ 
หรือหน�วยงานระดับสูงกว�ากองทัพอากาศ 

 ๗.๔  เพ่ือให�เป#นไปตามข�อกําหนดของกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 ๗.๕  เพ่ือส�งเสริมนโยบายด�านสิทธิมนุษยชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

บริหารราชการกองทัพอากาศ 

ข�อ ๘  ขอบเขตเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
 ๘.๑  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมีสาเหตุของป=ญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย   

มาจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าท่ี หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตนไม�เหมาะสม 

ของกําลังพลกองทัพอากาศ หรือส�วนราชการกองทัพอากาศ 
 ๘.๒  เรื่ องร�องทุกข� ร�องเรียน ท่ีผู� บั ง คับบัญชา หรือหน�วยงานระดับสูงกว� า

กองทัพอากาศ มอบหมายให�ดําเนินการ 
 ๘.๓  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีผู� บัญชาการทหารอากาศ หรือผู�รับมอบอํานาจ 

ทําการแทนผู�บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให�ดําเนินการ 

ข�อ ๙  ให�กรมจเรทหารอากาศ พิจารณายุติการดําเนินการ สําหรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
ดังต�อไปนี้  

 ๙.๑  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมิได�ปรากฏชื่อจริง หรือช�องทางการติดต�อกลับ 
ของผู�ร�อง และไม�มีรายละเอียดเพียงพอต�อการดําเนินการ 

 ๙.๒  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมีรายละเอียดซ่ึงกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล�วเห็นว�า 
ไม�เพียงพอสําหรับการดําเนินการและผู�ร�องไม�ให�ความร�วมมือท่ีจะให�รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือให�คําร�อง 
มีรายละเอียดครบถ�วนสมบูรณ�เพียงพอต�อการดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกรมจเรทหารอากาศ 
แจ�งให�ผู�ร�องทราบ 

๙.๓  เรื่องร�องทุกข�... 
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๙.๓  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมีรายละเอียด พยาน หลักฐานในคําร�องเช�นเดียวกับ

เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีกองทัพอากาศเคยดําเนินการและยุติเรื่องเป#นท่ีเรียบร�อยแล�ว ไม�ปรากฏพยาน 
หลักฐานใหม� ท่ีอาจมีผลทําให�มีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาแต�อย�างใด 

๙.๔  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมิได�อยู�ในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศ 
หรืออยู�ในอํานาจการดําเนินการของหน�วยงานอ่ืนภายนอกกองทัพอากาศ 

๙.๕  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนอันไม�เก่ียวกับวินัยทหาร และอยู�ในระหว�างการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรืออยู�ในระหว�างการดําเนินการของหน�วยงานอ่ืน หรือมีการดําเนินการ
ถึงท่ีสุดแล�ว เช�น ศาล องค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป#นต�น 

๙.๖  เ รื่ อ ง ร� อ ง ทุกข� ร� อ ง เ รี ยน ท่ีผู� ร� อ ง ได� ยื่ น คํ า ร� องต� อหน� วยงานในสั ง กัด
กระทรวงกลาโหม ท่ีอยู� เหนือระดับกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดคําร�องเช�นเดียวกันกับท่ีได�ยื่นต�อ
กองทัพอากาศ และอยู�ในระหว�างการพิจารณาดําเนินการของหน�วยงานนั้น 

๙.๗  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีผู�ร�องได�แสดงออกถึงการไม�ให�ความร�วมมือในการ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน 

๙.๘  เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีผู�ร�องแจ�งความประสงค�ต�อกองทัพอากาศ หรือ 
กรมจเรทหารอากาศ หรือต�อผู� ท่ี มีหน�าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการ ขอให�ยุติการดําเนินการภายหลัง 
การยื่นคําร�อง 

๙.๙  เรื่ องร�อง ทุกข�ร�องเรียนท่ี มีสั่ งการของผู� บั ง คับบัญชาท่ี มีระดับสู งกว� า 
เจ�ากรมจเรทหารอากาศให�ยุติการดําเนินการ 

 ข�อ ๑๐  กรณีเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนตามข�อ ๙ ปรากฏชื่อและช�องทางติดต�อกลับผู�ร�อง  
ให�ตอบกลับผู�ร�องและชี้แจงเหตุผลให�ผู�ร�องทราบสาเหตุท่ีไม�สามารถดําเนินการตามความประสงค�ของผู�ร�องได� 
หรือให�คําแนะนําต�อผู�ร�องสําหรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีมิได�อยู�ในอํานาจการดําเนินการของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๑  กรณีเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนตามข�อ ๙ ไม�ปรากฏชื่อจริง และช�องทางติดต�อกลับผู�ร�อง 
ให�กรมจเรทหารอากาศจัดทําบันทึกเหตุผลการยุ ติการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนดังกล�าว  
ตามแบบฟอร�มท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด แนบกับคําร�องเก็บไว�เป#นหลักฐาน 

 ข�อ ๑๒  หากกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล�วเห็นว�า เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนตามข�อ ๙ 
ยกเว�นเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนตามข�อ ๙.๙ อาจมีผลกระทบต�อการบริหารราชการของกองทัพอากาศ หรือ
หน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งของกองทัพอากาศ หรืออาจนํามาซ่ึงการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณ� 
อันดีงามของกองทัพอากาศ อาจรับไว�พิจารณาดําเนินการ หรือส�งให�หน�วยเก่ียวข�องดําเนินการก็ได� 

 ข�อ ๑๓  ให�กรมจเรทหารอากาศ จัดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�างกรมจเรทหารอากาศ  
และส�วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ เพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจ หารือร�วมกัน เก่ียวกับการดําเนินการ 
เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนของกองทัพอากาศ ตามความเหมาะสม และให�สามารถเชิญเจ�าหน�าท่ีจากหน�วยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศ ท่ีมีความรู�ความสามารถหรือมีส�วนเก่ียวข�องกับการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
เข�าร�วมประชุมด�วยก็ได� 
 

หมวด ๒... 
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หมวด ๒ 
การเสนอและรับคําร�อง 

 ข�อ ๑๔  ให�กรมจเรทหารอากาศ จัดให� มีช�องทางการรับคําร�องของกองทัพอากาศ
ประกอบด�วย 

๑๔.๑  เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีรับ
เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน และจัดให�มีแบบฟอร�มหนังสือรับคําร�องตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 

๑๔.๒  ไปรษณีย� 
 ๑๔.๓  โทรศัพท� โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน และ
จัดให�มีแบบฟอร�มหนังสือรับคําร�องทางโทรศัพท�ตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 

๑๔.๔  โทรสาร โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
๑๔.๕  เครือข�ายสารสนเทศด�านการร�องทุกข�ร�องเรียน โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าท่ี

รับผิดชอบรับเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนผ�านเครือข�ายสารสนเทศ และจัดให�มีแบบฟอร�มหนังสือรับคําร�อง ตามท่ี
กรมจเรทหารอากาศกําหนด หากส�วนราชการกองทัพอากาศมีความประสงค�ท่ีจะให�มีการรับเรื่องร�องทุกข�
ร�องเรียนผ�านระบบเครือข�ายสารสนเทศของหน�วย ให�ประสานกรมจเรทหารอากาศก�อนดําเนินการ เพ่ือให�
ข�อมูลเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนผ�านเครือข�ายสารสนเทศของทุกส�วนราชการกองทัพอากาศ รวมกัน ณ ท่ีเดียว
ตามท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด สามารถบริหารจัดการได�เป#นระบบ และเป#นมาตรฐานเดียวกัน 

 ข�อ ๑๕  ผู�ร�องสามารถเสนอเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับกองทัพอากาศ ด�วยวาจา 
เอกสาร หรือข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�  โดยให�มีรายละเอียดประกอบด�วย 

 ๑๕.๑  ชื่อผู�ร�อง 
 ๑๕.๒  ชื่อผู�ถูกร�อง 
 ๑๕.๓  ท่ีอยู� หรือหมายเลขโทรศัพท� หรือท่ีอยู�ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� ท่ีสามารถ

ติดต�อได�ของผู�ร�อง 
 ๑๕.๔  รายละเอียดเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 
 ๑๕.๕  วัตถุประสงค�ของการร�องทุกข�ร�องเรียน 

 ข�อ ๑๖  กรณีส�วนราชการกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช�กรมจเรทหารอากาศ ได�รับคําร�องจาก
ผู�ร�อง ให�ส�วนราชการกองทัพอากาศนั้นรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑๖.๑  การร�องทุกข�ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และ
ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม ให�พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติว�าด�วย 
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 

 ๑๖.๒  การร�องทุกข�ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
และฉบับแก�ไขเพิ่มเติม หากผู �ร �องไม�ได�ร ับการพิจารณาดําเนินการจากผู �บังคับบัญชาตามลําดับชั ้น 
ตามกําหนดเวลา หรือได�รับการพิจารณาแล�วแต�ยังไม�หมดทุกข� เม่ือได�ร�องทุกข�ถึงผู�บัญชาทหารอากาศ 
ให�หน�วยรับเรื่องนําเรียนผู�บัญชาทหารอากาศ เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 
๑๖.๓  กรณีการ... 
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 ๑๖.๓  กรณีการร�องเรียนกําลังพลหรือหน�วยงานในสังกัด ให�หน�วยส�งสําเนาคําร�อง

ให�กรมจเรทหารอากาศทราบ และพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี แล�วสรุปผลการดําเนินการส�งให� 
กรมจเรทหารอากาศตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในข�อ ๒๐ สําหรับต�นฉบับให� เก็บไว� ท่ีหน�วย และให� 
กรมจเรทหารอากาศ พิจารณานําเรียนผู�บังคับบัญชาตามสายงานท่ีกําหนด เพ่ือทราบตามความเหมาะสม 

 ข�อ ๑๗  เม่ือกรมจเรทหารอากาศได�รับคําร�อง ให�ลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่อง 
ร�องทุกข�ร�องเรียน และกําหนดชั้นความลับเอกสารเป#นชั้น “ลับ” และให�ถือว�าเป#นเอกสารของทางราชการ 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบและพิจารณาคําร�อง 

 ข�อ ๑๘  ให�กรมจเรทหารอากาศ ตรวจสอบพิจารณาคําร�องท่ีได�รับ ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 
ในข�อ ๘ และข�อ ๙ และให�ตอบกลับผู�ร�องภายใน ๑๕ วันทําการ นับต้ังแต�วันท่ีกรมจเรทหารอากาศ 
ได�รับคําร�อง โดยทางไปรษณีย� หรือโทรศัพท� หรือเครือข�ายสารสนเทศ เพ่ือให�ผู�ร�องได�ทราบว�ากองทัพอากาศ
ได�รับคําร�องมาดําเนินการแล�ว 

ข�อ ๑๙  ให�กรมจเรทหารอากาศ สามารถติดต�อประสานผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง หรือผู�เก่ียวข�อง  
ได�โดยตรง และสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผู�ร�อง และ/หรือ ผู�ถูกร�อง ข้ันต�น เพ่ือให�ได�รับทราบ
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับคําร�องโดยครบถ�วนสมบูรณ� และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวน สอบสวน  
ตามแบบฟอร�มหนังสือท่ีกรมจเรทหารอากาศกําหนด 

  ข�อ ๒๐  กรณีเรื่องร�องทุกข�หรือเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับวินัยทหาร ให�กรมจเรทหารอากาศ   
ส�งคําร�องให�แก�หน�วยต�นสังกัดของผู�ถูกร�องพิจารณาดําเนินการให�แล�วเสร็จและสรุปผลการดําเนินการส�งให� 
กรมจเรทหารอากาศโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วันทําการ นับต้ังแต�วันท่ีหน�วยต�นสังกัดของผู�ถูกร�องได�รับ 
คําร�องจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเป#นท่ีไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ให�หน�วยต�นสังกัดของผู�ถูกร�องประสานกรมจเรทหารอากาศ ก�อนวันครบกําหนด เพ่ือขยายเวลา 
ในการดําเนินการ และให�สามารถขยายเวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมท้ังสิ้นไม�เกิน ๔๕ วันทําการ 
หากหน�วยดําเนินการไม�แล�วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร ให�กรมจเรทหารอากาศ
รายงานผู�บัญชาการทหารอากาศเพ่ือพิจารณา 

 ข�อ ๒๑  กรณีเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตต�อหน�าท่ีหรือประพฤติมิชอบ ให�กรมจเร 
ทหารอากาศ ส�งคําร�องให�สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศพิจารณาดําเนินการให�แล�วเสร็จและสรุปผล
การดําเนินการให�กรมจเรทหารอากาศทราบโดยเร็ว ภายในกําหนด ๔๕ วันทําการ นับต้ังแต�วันท่ีหน�วยได�รับ  
คําร�องจากกรมจเรทหารอากาศ หากมีความจําเป#นท่ีไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด ให�หน�วยประสานกรมจเรทหารอากาศก�อนวันครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และ 
ให�สามารถขยายเวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมท้ังสิ้นไม�เกิน ๖๐ วันทําการ  

ข�อ ๒๒  กรณีเรื่อง... 
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 ข�อ ๒๒  กรณีเรื่องร�องเรียนซ่ึงมิได�เก่ียวข�องกับการทุจริตต�อหน�าท่ีหรือประพฤติมิชอบ และ 
ผู� ถูกร�องเป#นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอกลงมา ให�เจ�ากรมจเรทหารอากาศ แต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาดําเนินการสอบสวนข�อเท็จจริง 

ข�อ ๒๓  กรณีเรื่องร�องเรียนซ่ึงมิได�เก่ียวข�องกับการทุจริตต�อหน�าท่ีหรือประพฤติมิชอบ และ 
ผู�ถูกร�องเป#นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ข้ึนไป 
หรือเรื่องร�องเรียนท่ีกรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล�วเห็นว�า เก่ียวข�องหรือมีผลกระทบกับส�วนราชการ
กองทัพอากาศหลายหน�วย หรือมีความสลับซับซ�อน ให�เจ�ากรมจเรทหารอากาศขออนุมัติผู� บัญชาการทหารอากาศ 
แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

 ข�อ ๒๔  กรณีผู�ถูกร�องย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการอ่ืนก�อนมีการร�องเรียน แต�เป#นการ
ร�องเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหน�วยงานเดิม หรือผู�ถูกร�องย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการอ่ืนระหว�าง 
การดําเนินการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร�องเรียน ให�ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๒๔.๑  กรณีย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการภายในกองทัพอากาศ ให�ถือเป#น
ความรับผิดชอบของท้ังส�วนราชการเดิมและส�วนราชการใหม�ของผู�ถูกร�อง ในการให�ความร�วมมือกับ 
กรมจเรทหารอากาศ ตามท่ีได�รับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ 

 ๒๔.๒  กรณีย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ให�กรมจเร
ทหารอากาศ สามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติได�โดยตรง ท้ังนี้ต�องไม�ขัดกับระเบียบ ข�อบังคับ  
ของทางราชการ 

ข�อ ๒๕  หากผู�ร�องได�เสนอคําร�องเรื่องเดียวกันไว�กับส�วนราชการกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช�
กรมจเรทหารอากาศ ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู� บัญชาการ 
ทหารอากาศตามข�อ ๒๓ รับคําร�องท่ีผู�ร�องได�เสนอไว�กับส�วนราชการกองทัพอากาศนั้น มาดําเนินการในคราว
เดียวกัน 

 
หมวด ๔ 

การสืบสวนและสอบสวนเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 

 ข�อ ๒๖  การดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง และผู�เก่ียวข�อง ให�กระทําโดยวิธีลับ 
ห�ามมิให�มีการเปRดเผยข�อมูลรายละเอียดใด ๆ ให�ผู�ท่ีมิได�มีส�วนเก่ียวข�องทราบโดยเด็ดขาด 

 ข�อ ๒๗  การดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน ผู�รับผิดชอบต�องเปRดโอกาส
ให�ผู�ร�องและผู�ถูกร�องได�ชี้แจงและแสดงข�อมูล เอกสาร พยาน หลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ข�อ ๒๘  ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู�บัญชาการ 
ทหารอากาศตามข�อ ๒๓ สามารถติดต�อประสานกําลังพลกองทัพอากาศหรือส�วนราชการกองทัพอากาศ 
ได�โดยตรง เพ่ือขอรับการสนับสนุนข�อมูล เอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�
ร�องเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผู�เชี่ยวชาญเป#นผู�ร�วมดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน  

ข�อ ๒๙  ให�กรมจเร... 



- ๘ - 
 

ข�อ ๒๙  ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู�บัญชาการ 
ทหารอากาศตามข�อ ๒๓ สามารถแจ�งให�ส�วนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศท่ีเก่ียวข�องกับ
เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน จัดส�งเอกสาร หรือข�อมูลหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง หรือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง  
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวน สอบสวน สรุป รายงานผลเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน และให�ถือ
เป#นความรับผิดชอบของส�วนราชการกองทัพอากาศหรือกําลังพลกองทัพอากาศ ท่ีจะต�องดําเนินการให�เป#นไป 
ตามท่ีได�รับการร�องขอโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วันทําการ นับต้ังแต�วันท่ีหน�วยหรือผู�เก่ียวข�องได�รับหนังสือ
แจ�งให�ดําเนินการ หากมีความจําเป#นท่ีไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�ประสาน 
กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู�บัญชาการทหารอากาศตามข�อ ๒๓ ก�อนวัน 
ครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และให�สามารถขยายเวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมท้ังสิ้น 
ไม�เกิน ๔๕ วันทําการ 

 ข�อ ๓๐  ในระหว�างการดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน หากปรากฏว�า 
ผู�ร�องมีการยื่นคําร�องในเรื่องเดียวกันต�อส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีมีระดับสูงกว�ากองทัพอากาศ  
ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู�บัญชาการทหารอากาศตามข�อ ๒๓ ยุติการ
ดําเนินการไว�ก�อน เพ่ือรอผลการพิจารณาดําเนินการของส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้น และแจ�งให�ผู�ร�องทราบ 

 ข�อ ๓๑  หากการพิจารณาดําเนินการของส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีระดับสูงกว�า
กองทัพอากาศตามข�อ ๓๐ ได�ข�อยุติเป#นท่ีเรียบร�อย ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการ
แต�งต้ังจากผู�บัญชาการทหารอากาศตามข�อ ๒๓ ติดต�อประสานส�วนราชการหรือหน�วยงานดังกล�าว เพ่ือขอ
ทราบผลการพิจารณา และให�ยุติการดําเนินการพร�อมท้ังแจ�งให�ผู�ร�องทราบด�วย 
 

หมวด ๕ 
การสรุป รายงานผล และยุติเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 

 ข�อ ๓๒  ให�กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังจากผู�บัญชาการ 
ทหารอากาศตามข�อ ๒๓ จัดทํารายงานผลการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน ข�อเสนอแนะ 
นําเรียนผู�บัญชาการทหารอากาศ หรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทนผู�บัญชาการทหารอากาศ ตามสายงาน 
ท่ีกําหนด และสรุปผลการปฏิบัติงานการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียนนําเรียนผู�บัญชาการทหารอากาศ 
ทุกรอบ ๖ เดือน 

 ข�อ ๓๓  กรณีรายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน มีการสั่ งการของ 
ผู�บัญชาการทหารอากาศ หรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทนผู�บัญชาการทหารอากาศ ให�กําลังพลหรือ 
ส�วนราชการกองทัพอากาศดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง ให�ถือเป#นความรับผิดชอบของกรมจเรทหารอากาศ 
ในการแจ�งให�กําลังพลหรือส�วนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการดําเนินการให�เป#นไปตามสั่งการโดยเร็ว 

ข�อ ๓๔   การยุติเรื่อง... 
 



- ๙ - 
 

 ข�อ ๓๔  การยุติเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน ให�กรมจเรทหารอากาศหรือคณะกรรมการท่ีได�รับการ
แต�งต้ังจากผู�บัญชาการทหารอากาศตามข�อ ๒๓ แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องทราบเป#นลายลักษณ�อักษร 
ในรูปแบบเอกสาร หรือข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� ผ�านช�องทางการติดต�อสื่อสารช�องทางใดช�องทางหนึ่งท่ีผู�ร�อง
สามารถรับรู�ได� และจัดทําหลักฐานการแจ�งผลการดําเนินการเก็บไว� ณ กรมจเรทหารอากาศ กรณีส�วนราชการ
หรือหน�วยงานภายนอกกองทัพอากาศ หรือบุคคลท่ีมีตําแหน�งสูงกว�าเจ�ากรมจเรทหารอากาศ เป#นผู�ร�อง 
ให�ผู�บัญชาการทหารอากาศหรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทนผู�บัญชาการทหารอากาศ เป#นผู�ลงชื่อในหนังสือ 
แจ�งผู�ร�อง 

 ข�อ ๓๕  ให�กรมจเรทหารอากาศ จัดเก็บข�อมูล เอกสาร หลักฐาน เก่ียวกับการดําเนินการเรื่อง
ร�องทุกข�ร�องเรียนท่ีกองทัพอากาศรับมาดําเนินการจนได�ข�อยุติท้ังหมด ให�สามารถตรวจสอบได�อยู�เสมอ ท้ังนี้ 
ให�เป#นไปตามระเบียบงานสารบรรณหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

ข�อ ๓๖  ให�การพิจารณาการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน เม่ือได�พิจารณาและดําเนินการ
ตามระเบียบนี้แล�วถือเป#นท่ีสุด เว�นแต�ผู�บัญชาการทหารอากาศจะสั่งการเป#นอย�างอ่ืน 

 
หมวด ๖ 

อํานาจและหน�าท่ี 

  ข�อ ๓๗  เพ่ือให� เป#นไปตามวัตถุประสงค�ของการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน
กองทัพอากาศ ให�เจ�าหน�าท่ีมีอํานาจและหน�าท่ีดังนี้ 

   ๓๗.๑  ดําเนินการสืบสวนสอบสวนผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง และผู�เก่ียวข�อง ได�ท้ังโดยวิธีลับ
และเปRดเผย และมิให�เปRดเผยข�อมูลรายละเอียดใด ๆ ให�ผู�ท่ีมิได�มีส�วนเก่ียวข�องทราบโดยเด็ดขาด 

   ๓๗.๒  ติดต�อประสานกําลังพลกองทัพอากาศหรือส�วนราชการกองทัพอากาศ 
ได�โดยตรง เพ่ือขอรับการสนับสนุนข�อมูล เอกสาร และหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�
ร�องเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผู�เชี่ยวชาญเป#นผู�ร�วมดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องร�องทุกข�ร�องเรียน 

   ๓๗.๓  ติดตามการดําเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต�อง รวมท้ังให�
หน�วยเก่ียวข�อง ดําเนินการแก�ไขผลการดําเนินการของหน�วยตามข�อ ๒๐ ให�เป#นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับของทางราชการ ก�อนนําเรียนผู�บัญชาการทหารอากาศ 
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