
 

คู่มือปฏิบัติงาน 

 
การด าเนินการทางวินัย 

 

 

ส านักงานเลขาธิการ 
กลุ่มนิติการ 



สารบัญ 

หัวข้อ                      หน้า 

๑. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการทางวินัย             ๑ 

๒. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น             ๒ 

๓. การด าเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง         ๓ 

๔. การด าเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง         ๔ 

๕. หลักการใหม่ในการด าเนินการทางวินัยกรณีออกจากราชการไปแล้ว         ๘ 

 
ภาคผนวก  

- ว ๓/๒๕๕๗   แบบค าสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ว ๑๒/๒๕๖๔ แบบค าสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

๑. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการทางวินัย 

การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรฝ่ายปกครองหรือ
ส่วนราชการท าหนา้ที่ควบคุมก ากบัดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายในการท าหนา้ทีห่รอื
ปฏิบัติราชการให้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้   
การด าเนินการทางวินัยจึงเปรียบเสมือนเป็นกฎเกณฑ์หรือกลไกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการจะต้อง
ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบของกฎระเบียบเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกัน จุดมุ่งหมายของการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยถูกก าหนดขึ้นเพ่ือปราบปรามผู้กระท าผิด
เนื่องจากพฤติการณ์หรือมีมูลอันควรถูกกล่าวหาในลักษณะกระทบต่อการบริหารงานบุคคลโดยส่วนรวม  
ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจโดยอ าเภอใจ การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ละเว้นหรือทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ 
ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยแล้วจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิติสัมพันธ์หรือสิทธิและ
สถานภาพของข้าราชการผู้นั้นเป็นรายบุคคล เช่น ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือน ปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานทางปกครองโดย 
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหรือนิติกรประจ าส่วนราชการในฐานะบทบาทขององค์กรฝ่ายปกครอง
หรือส่วนราชการกับข้าราชการในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา แสดงว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยอยู่ใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับข้าราชการเป็นรายบุคคลในการสืบสวนสอบสวน
เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงอันน าไปสู่การตัดสินใจสั่งลงโทษทางวินัย  หน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ค้นหา
ข้อเท็จจริงโดยการสืบสวนสอบสวนข้าราชการผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา กระบวนการด าเนินการทางวินัยจึงถูก
น ามาใช้เป็นกลไกในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปสู่การใช้อ านาจดุลพินิจตัดสินใจในการสั่งลงโทษของ
ส่วนราชการ ดังนั้น การท าความเข้าใจถึงกระบวนการสอบสวนทางวินัยจะท าให้ทราบถึงมาตรการ
ด าเนินการทางวินัยเบื้องต้น ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้แก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาได้
รับทราบถึงสิทธิที่จะมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
 ดังนั้น คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้แล้ว ส่วนราชการโดยผู้ที่ท าหน้าที่ในการสืบสวน
สอบสวนจะต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความยุติธรรม หลักพอสมควรแก่เหตุ และหลัก
ความได้สัดส่วนมาประกอบกับการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมในการปกป้องสิทธิของส่วนราชการ 
ตลอดจนข้าราชการผู้กระท าผิดควบคู่กับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
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๒. การสืบสวนหรอืพิจารณาในเบ้ืองต้น 

 จุดเริ่มต้นของกระบวนการด าเนินการทางวินัย คือ การสืบสวนเพ่ือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบถึงรายละเอียดแห่งกรณีที่เกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การสอบสวนทางวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง หรือการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ าถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยแล้ว ขั้นตอนจะต้อง
ด าเนินการในล าดับต่อไป ได้แก่ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน  
การพิจารณาความผิดส าหรับการก าหนดโทษ และการสั่งลงโทษ 
 เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุหรือผูบ้ังคับบัญชาได้รับรายงาน หรือมีเหตุที่ปรากฏชัดแจ้งหรือมีกรณีเป็นท่ี
สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้เริ่มด าเนินการการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น อย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเร็ว ดังนี้ 
 (๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณมีีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
 (๒) ด าเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ด าเนนิการสืบสวน และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา ว่าผู้นัน้
กระท าผิดวินัยหรือไม่ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุอาจสืบสวนเอง หรือมอบหมายให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแต่เห็นสมควร เช่น ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนิติกร หรือในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาประกอบการพิจารณาก็ได ้
 ดังนั้น หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้กระท าผิดจริงในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น
เพราะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่แน่ชัดพอที่จะท าให้ทราบว่ากระท าผิดวินัย หรือพฤติการณ์แห่งการ
กระท านั้นไม่เป็นความผิดวินยั ให้ยุติเรื่อง และถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ั้นไม่ไดก้ระท าผิดวินัย ในกรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการสอบสวนต่อไปโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่หากมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เท่านั้น 
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๓. การด าเนินการในกรณีมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น ปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
ของวินัยราชการ โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแต่เห็นสมควร เช่น ผู้บั งคับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูกกล่าวหา หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนิติกรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เพ่ือด าเนินการสอบสวนทางวินัยแล้ว
รายงานมาประกอบการพิจารณา แต่หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุเลือกที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้วจะต้องด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนแล้วเสร็จกระบวนการ
สอบสวน ได้แก่ ต าแหน่งของคณะกรรมการสอบสวน การคัดค้านกรรมการสอบสวน การรวบรวมขอ้เท็จจรงิ 
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้กระท าผดิได้
มโีอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 
 หากไม่ได้ด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะถือว่ากระบวนการสอบสวนที่ด าเนินการไปแล้ว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระส าคญั ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนค าสั่งลงโทษทาง
วินัยได้ในภายหลัง และจะต้องด าเนินการสอบสวนใหม่ทั้งหมด  
 ๓.๑ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะต้องมีกรรมการ
อย่างน้อย ๓ คน หรือ ๕ คน เพ่ือเสียงข้างมากในการพิจารณาลงมติเสนอบทลงโทษ ทั้งนี้ จะก าหนดชื่อ
กรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ทั้งกรรมการในการลงมติและท าหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ ในคราวเดียวกันก็ได้     
 ๓.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะถือว่าการสอบสวนทางวินัยในครั้งนั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือก าหนด
ประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนในครั้งแรก  
 ๓.๒ การสอบสวนทางวินัยโดยผู้ใดผู้หน่ึง ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุหรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแต่เห็นสมควร เช่น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งนิติกรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันที่พิจารณาเห็น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุขยายเวลาได้ตามความจ าเป็นโดยแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นไว้ด้วย 



๔ 

 

๔. การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 เมื่อผลการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผูบ้ังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนต่อไป  

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ   
ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณุสมบัติของประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 
กล่าวคือ โดยหลักแล้ว ต าแหน่งของประธานกรรมการจะต้องไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูก
กล่าวหา และกรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ด าเนินการทางวินัย และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่าย
พลเรือนซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมือง หรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าด้วยก็ได้   
ดังนั้น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหาชื่อของ
ประธานกรรมการ และกรรมการ ทั้งนี้  ตามแบบที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งนัน้ดว้ย ซึ่งค าสั่งนี้จะต้องน าแจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบ
ต่อไปเพื่อใช้สิทธิคดัค้านกรรมการหากกรณีมีเหตุปรากฎ ดังนี้  
 (๑) เป็นผู้กล่าวหา  

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหา  
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง หรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น  
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา  
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน  
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา  
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็น

ธรรม 
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเคยเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วจะไม่สามารถเป็น

กรรมการสอบสวนวินัยได้อีก  
 

 

 



๕ 

 

 ๔.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ให้คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงอันจะน าไปสู่การเสนอบทลงโทษฐานการกระท าความผิด
ต่อไป โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานบุคคล เอกสาร หรือ
วัตถุใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน หากไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ด้วย  

(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยวิธีนัด
หมายเป็นหนังสือเพ่ือให้มาพบคณะกรรมการสอบสวน หรือโดยวิธีแจ้งข้อกล่าวหานั้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด
๗ วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบ ๑๕ วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ 

(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาอย่างน้อย ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา หรือได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด ๗ วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งใน
ประเทศ หรือเมื่อครบ ๑๕ วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

(๔) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนโดยกรรมการสอบสวนต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อลงมติ ในกรณีที่กรรมการผูใ้ดผูห้นึ่ง
มีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความแย้งดังกล่าวไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

(๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส าหรับ
รูปแบบของรายงานการสอบสวนนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่สนับสนนุหรือหกัล้างข้อกล่าวหา ประเด็นที่ต้องพิจารณา ความเหน็
ของคณะกรรมการสอบสวน และลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอื่นด้วยทุกหน้า ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็น 
ไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึก เหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่
กรรมการสอบสวนผู้ใดมคีวามเหน็แย้ง ให้แสดงชื่อและสรปุความเห็นแย้งของผู้นั้นไวใ้นรายงานการสอบสวน
ด้วย ในการนี้ ผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะท าบันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไวก้บั
รายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนเสนอต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อก าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนในครั้งแรก 

 



๖ 

 

๔.๓ หน้าที่ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน ถ้าเห็นว่า
การสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการพิจารณาบทลงโทษท่ี
คณะกรรมการเสนอในรายงานสอบสวน (แบบดว. ๕) แต่ถ้าเห็นวา่การสอบสวนยังไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้น 
ก็ให้สั่งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ในกรณีเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณามีความเห็นเพ่ือสั่งหรือด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือกระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
หรือไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม (๒)  

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่าผู้สั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม   
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูก
กล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่ก าหนด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป  

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ  
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือ  
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเหน็วา่
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย อย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม (๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๔.๔ การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา  ให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวดัเปน็ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวดั 
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา 

(๒) ในกรณีที่อธิบดี ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗ (๖) (๙)  
หรือ (๑๐) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  
เป็นผู้พิจารณา 

(๓) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงส าหรับกรณีอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้
ใน (๒) หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗ (๒) (๓) (๕) หรือ (๘) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกดอยูเ่ป็นผู้พิจารณา 

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างการด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง กับการด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง คือ ในกรณีมูล
กล่าวหาร้ายแรงนั้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเสมอ ในขณะที่ในกรณี
มูลกล่าวหาไม่ร้ายแรงนั้น หากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเลือกที่จะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว 
คณะกรรมการสอบสวนดงักล่าวก็จะมีหน้าที่ปฏิบัตติามเช่นเดยีวกับกรณีมูลกล่าวหาวนิัยอย่างร้ายแรงจนสิน้
กระบวนการสอบสวน คือ การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 
แล้วแต่กรณี จึงเห็นได้ว่าหากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเห็นว่าผลการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการพิจารณาใน
เบื้องต้นมิใช่มูลกล่าวหาร้ายแรงแล้ว ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุย่อมมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งท าหน้าที่ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยได้ ซึ่งจะประหยัดเวลา งบประมาณ และบุคลากรในการท าหน้าที่ดังกล่าวมากกว่า ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้กระท าผิดวินัยด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าที่แม้ว่าใช้กฎหมายในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันแต่ โดยหลักแล้วทั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวนิยั 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  จะเป็นกฎหมายต้นแบบที่ให้
หน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานต้นสังกัดน ากฎหมายเหล่านั้นมาใช้บังคับในบางกรณีกับผู้กระท าผิด
วินัยซึ่งเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า โดยอนุโลม 

 
 



๘ 

 

๕. หลักการใหม่ในการด าเนินการทางวินัยกรณีออกจากราชการไปแล้ว  
 ในกรณี อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนหรือการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนระหว่าง
นั้น ข้าราชการผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือเกษียณก็ตาม หน่วยงานทางปกครอง
หรือหน่วยงานต้นสังกัดจะสามารถด าเนินการและสั่งลงโทษทางวินัย ได้หรือไม่ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมาตรา ๑๐๐ ก าหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย  
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ
ใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือเป็นการกล่าวหา
ของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นก่อนออกจากราชการผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้
ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันออกจากราชการ กล่าวคือ หน่วยงานต้นสังกัด
จะต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 

๕.๒ วรรคสอง ก าหนดว่าหากเป็นการกล่าวหาหรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญาหลังจากที่ผู้นั้นออก
จากราชการไปแล้ว ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัย มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยได้เสมือนว่า ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการแต่ต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ 
ผู้นั้นออกจากราชการ และจะต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ส่วนกรณีความผิด
ที่ปรากฏชัดแจ้งจะต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กล่าวโดยสรุป คือ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๐ นี้ หากหน่วยงานทางปกครองหรือหนว่ยงานต้นสังกัดสอบสวนเกิน ๓ ปีแล้วจะสั่ง
ลงโทษวินัยไม่ได้ 
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หมวด ๒ การสัไงยุติรืไอง ลงทษ หรืองดทษ 

บบ ดว. ๓/ํ ถึง ดว. ๓/๔  

 

บบ ดว. ๓  คำสัไงรืไอง 

ดว. ๓/ํ สัไงยุติรืไอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๎ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๏ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง  

ดว. ๓/๎ ลงทษ.....ิภาคทัณฑ์/ ตัดงินดือน/ ลดงินดือนี..... 
- กรณีตามมาตรา ๙๎ วรรคหนึ่ง 
- กรณีตามมาตรา ๙๏ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๎ วรรคหนึ่ง 
- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๏ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ดว. ๓/๏ ลงทษ.....ิปลดออก/เลออกี..... 
- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ดว. ๓/๐ ลงทษ.....ิปลดออก/ เลออกี.....กรณีมีคำสัไง.....ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี..... 
฿นกรณีทีไถูกตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรຌายรง 

- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ดว. ๓/๑ ลงทษ.....ิปลดออก/ เลออกี.....กรณีมีคำสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี.. 
฿นกรณีทีไถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำความผิดอาญา 

- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 



บบ ดว. ๓  คำสัไงรืไอง 

ดว. ๓/๒ ลงทษกรณีคณะกรรมการ...ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี... ชีๅมูลความผิดวินัยอยางรຌายรง 

ดว. ๓/๓ สัไงงดทษ 

- กรณีตามมาตรา ๙๎ และมาตรา ๙๒ วรรคสาม 

- กรณีตามมาตรา ๙๏ วรรคสอง และมาตรา ๙๒ วรรคสาม 

- กรณีตามมาตรา ๙๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง มาตรา ๙๎ และมาตรา ๙๒ วรรคสาม 

- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง มาตรา ๙๏ วรรคสอง และมาตรา ๙๒ วรรคสาม 

- กรณีตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ดว. ๓/๔ สัไงงดทษ กรณีออกจากราชการเปลຌว ตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง................................... 

ทีไ..../๎๑.. 
รืไอง  สัไงยุติรืไอง  

--------------------------------- 

  ดຌวย………………….ิชืไอี.....................ลขประจำตัวประชาชน………………………...ขຌาราชการ
พลรือนสามัญ ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับํี..............................สังกัด........................................
ตำหนงลขทีไ......................................งินดือน...................บาท มีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย..... 
ิอยางเมรຌายรง/อยางรຌายรงี..............฿นรืไอง........................ิสรุปรืไองกลาวหาสัๅน โ ดยเมตຌองระบุ
รายละอียดขຌอทใจจริงอันป็นขຌอกลาวหา๎ี........................................................................................................ 

  ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

  บัดนีๅ พิจารณาหในวา…….....ิระบุพฤติการณ์ละหตุผลทีไเมป็นความผิดทางวินัยี........
พฤติการณ์ของ..................ิชืไอี....................เมเดຌกระทำผิดวินัย฿นรืไองทีไถูกกลาวหา หในควรยุติรืไอง  

บัดนีๅ อ.ก.พ. ............…ิชืไอ อ.ก.พ.ี.….......... ฿นการประชุมครัๅงทีไ.../๎๑...มืไอวันทีไ……......... 
เดຌพิจารณาลຌวหในวา…….....…….ิระบุพฤติการณ์ละหตุผลทีไเมป็นความผิดทางวินัยี............พฤติการณ์ 
ของ...............ิชืไอี.....................เมเดຌกระทำผิดวินัย฿นรืไองทีไถูกกลาวหา จึงมีมติ฿หຌสัไงยุติรืไอง 

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละ...ิมาตรา ๕๎ วรรคสอง/มาตรา ๕๏ 
วรรคสอง/มาตรา ๕๓ วรรคสองี……หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ 

...ิขຌอ ํํ ิํี /ขຌอ ๑๒ ิํี /ขຌอ ๑๕ ิ๐ีี...ละขຌอ ๒๒ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไงยุติรืไอง  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 สัไง  ณ  วันทีไ…………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
 ..........ิตำหนง๏ี.......... 

 

 

บบ ดว. ๓/ํ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

หมายเหตุ    ํ.   ฿หຌระบุชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

  ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎.  - ถຌาถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยหลายรืไอง฿หຌระบุทุกรืไอง  
  - ถຌาป็นกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม 

   หรือตางกระทรวง฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน  
 ๏. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



   

 

  ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  ลงทษ.....ิภาคทัณฑ์ /ตัดงินดือน /ลดงินดือนี..... 

--------------------------------- 

  ดຌวย………………….ิชืไอี.....................ลขประจำตัวประชาชน………………………...ขຌาราชการ
พลรือนสามัญ ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับํี.........................สังกัด..................................................
ตำหนงลขทีไ........................งินดือน...................บาท เดຌกระทำผิดวินัย฿นกรณี..........ิระบุกรณีกระทำผิด
ดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด๎ี.......................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน๏..................................................................................... 
ตามมาตรา.......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ สมควรเดຌรับทษ....ิสถานทษ฿ด 
อัตราทษ฿ด๐)....... / อ.ก.พ. .........ิชืไอ อ.ก.พ.ี......... ฿นการประชุมครัๅงทีไ..../๎๑... มืไอวันทีไ….........…......... 
เดຌพิจารณามีมติ฿หຌลงทษ........................ิสถานทษ฿ด อัตราทษ฿ด๐)............................................................... 

  ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ...ิมาตรา ๕๎ วรรคหนึไ ง /มาตรา ๕๏  
วรรคสอง /มาตรา ๕๓ วรรคสอง๑ี… ละมาตรา ๕๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ...ิขຌอ ํํ ิ๎ีี... ขຌอ ๒๓ ิ...ี ขຌอ ๒๕ ละขຌอ ๓์ ิ...ี ของกฎ ก.พ . วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไงลงทษ..............  

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ภาคทัณฑ์ ……....….ิชืไอี................  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

ตัดงินดือน……....….ิชืไอี................฿นอัตรารຌอยละ...........ของงินดือน...................บาท 
ป็นจำนวนงินทีไตัดดือนละ......................บาท๒ ป็นวลา…................ดือน  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 

บบ ดว. ๓/๎ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ลดงินดือน……....….ิชืไอี................฿นอัตรารຌอยละ...........ของงินดือน........................บาท 
ป็นจำนวนงินทีไลด.....................บาท๒ ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน..........................บาท  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๎๑๑ํ  

 สัไง  ณ  วันทีไ ……………………………………..  

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนง๓ี........... 

 

หมายเหตุ     ํ .  ฿หຌระบุชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 
  ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎. - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณ฿ีหຌระบุทุกกรณ ี 
     - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง  

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

  - ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุคำวา ถือป็นกรณคีวามผิดทีไปรากฏชัดจຌง ดຌวย 

 ๏. ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌวยวินัย 
   ละการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ฿ชຌบังคับ 
   จะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือนทีไ฿ชຌอยู
   ขณะกระทำผิด วຌนตกรณีทีไเมอาจลงทษตามกฎหมายนัๅนเดຌ 
 ๐. กรณีมีหตุอันควรลดหยอนนำมาประกอบการพิจารณาลดทษกใ฿หຌสดงดຌวย 

 ๑.  ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุมาตรา ๕๑ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ 
  ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละขຌอ ๒๐ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
  ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ดຌวย 

  

 



๏ 

 

 ๒. ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองตัดหรือลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง 
 ๓. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



    

 

ครุฑ 

 

 คำสัไง.................................... 

 ทีไ....../๎๑.. 

รืไอง  ลงทษ.....ิปลดออก/เลออกี..... 

--------------------------------- 

 

 ดຌวย…………….ิชืไอ .ี................ลขประจำตัวประชาชน………………………...ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

/ดิมป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับํี.........สังกัด................................ 
ตำหนงลขทีไ.............................งินดือน...................บาท  เดຌกระทำผิดวินัย฿นกรณี..........ิระบุกรณีกระทำผิด
ดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด๎ี......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... .. 
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน๏................................................................................ ......
ตามมาตรา.........................หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละ อ.ก.พ.  
.........ิชืไอ อ.ก.พ.ี.….....฿นการประชุมครัๅงทีไ ......./๎๑... มืไอวันทีไ……...............เดຌพิจารณามีมติ฿หຌลงทษ 

.........ิปลดออก/เลออก๐ี.................. 

  ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ .ิ..ี...ละมาตรา ๕๓ วรรคสอง๑ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๒๔ ิ...ี ขຌอ ๒๕ ละขຌอ ๓์ ิ๏ี ของกฎ ก.พ.  
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ละขຌอ.....ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการ 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐  จึงสัไงลงทษ.....ิปลด/เลี......ิชืไอี........ออกจากราชการ 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ……………………………....ป็นตຌนเป๒  

 หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไ งนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ .ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ  

    

บบ ดว. ๓/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

  สัไง  ณ  วันทีไ ………………………………….  

 ิลงชืไอี 

   ิ.................ชืไอผูຌสัไง.................ี 

  ................ิตำหนง๓ี...............  
  

หมายเหตุ   ํ. ฿หຌระบุชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน   
  ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎. - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณ ี 
  - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

  - ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุคำวา ถือป็นกรณคีวามผิดทีไปรากฏชัดจຌง ดຌวย 

 ๏. ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌวย 

  วินัยละการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
  ฿ชຌบังคับจะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน
  ทีไ฿ชຌอยูขณะกระทำผิด 

 ๐. กรณีมีหตุอันควรลดหยอนนำมาประกอบการพิจารณาลดทษกใ฿หຌสดงดຌวย 

 ๑. ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุมาตรา ๕๑ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ 
  ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละขຌอ ๒๑ ิํี /ิ๎ี /ิ๏ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวย
 การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ดຌวย 

 ๒. ฿หຌระบุวันออกจากราชการ฿หຌ ป็นเปตามระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการ 

 ของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 ๓. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

  

 



   

     

 

ครุฑ 

 

 คำสัไง.................................... 

 ทีไ....../๎๑.. 

รืไอง  ลงทษ.....ิปลดออก/ เลออกี..... 

กรณีมีคำสัไง.....ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี.....฿นกรณีทีไถูกตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรຌายรง 

 

 อຌางถึงคำสัไง........................................... ... ทีไ ....../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ ............... ..........  
฿หຌ..........................ิชืไอี.......................... ลขประจำตัวประชาชน.............................ขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับํี...............สังกัด.................................... ตำหนงลขทีไ............. 
งินดือน...................บาท๎ ..........ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี..........พืไอรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณากรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรຌายรง ฿นรืไอง.......................................................  
ตามคำสัไง....................................๏ ทีไ....../๎๑... สัไง ณ วันทีไ......................... ดย฿หຌ.........ิพักราชการ/ออกจาก
ราชการเวຌกอนี.........ตัๅงตวันทีไ...................... ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ อ.ก.พ. ...........ิชืไอ อ.ก.พ.ี............. ฿นการประชุมครัๅงทีไ...../๎๑... มืไอวันทีไ................ 
เดຌพิจารณาลຌวหในวา...............ิชืไอี…...........เดຌกระทำผิดวินัย฿นกรณี ........ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุป
ขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด๐ี............................................................. ... 
............................................................................................................................. ....................................... 
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน๑.................................................................................. 
ตามมาตรา................ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงมีมติ ฿หຌลงทษ 

.....ิปลด/เล๒ี.....ออกจากราชการ 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี๓ มาตรา ๕๓ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ๓ ขຌอ ๒๔ ิ...ี ขຌอ ๒๕ ละขຌอ ๓์ ิ๏ี 
ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ละขຌอ... ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออก 

จากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงสัไงลงทษ.....ิปลด/เลี............ิชืไอี............. 
ออกจากราชการ 

  

บบ ดว. ๓/๐ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ทัๅงนีๅ  ตัๅงตวันทีไ ......................ซึไงป็นวันทีไตຌอง...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... 
ตามคำสัไงทีไอຌางถึงป็นตຌนเป   

หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ  

  สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………. 

  

 ิลงชืไอี 

   ิ.................ชืไอผูຌสัไง.................ี 

  ................ิตำหนง๔ี............... 

 

หมายเหต ุ   ํ.  ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

     ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎. สวนราชการ สังกัด ตำหนงลขทีไ ละงินดือน ขณะมีคำสัไงพักราชการ/฿หຌออกจาก

 ราชการเวຌกอน 

 ๏. คำสัไงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรຌายรง 
 ๐. - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณ ี 
  - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

  - ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุคำวา ถือป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง ดຌวย 

 ๑. ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌ วย 

    วินัยละการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ฿ชຌบังคับ 

    จะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือนทีไ฿ชຌอยู 
    ขณะกระทำผิด 

 ๒. กรณีมีหตุอันควรลดหยอนนำมาประกอบการพิจารณาลดทษกใ฿หຌสดงดຌวย 

 ๓. ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุมาตรา ๕๑ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละขຌอ ๒๑ ิ๏ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ดຌวย 



๏ 

 

 ๔. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

   



     

 

 

ครุฑ 

 

 คำสัไง.................................... 

 ทีไ....../๎๑.. 

รืไอง  ลงทษ.....ิปลดออก/ เลออกี..... 

กรณีมีคำสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี...฿นกรณีทีไถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำความผิดอาญา 

--------------------------------- 

 

               อຌางถึงคำสัไง................................. ทีไ.../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................฿หຌ..........ิชืไอี............. 
ลขประจำตัวประชาชน.....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง.....ิชืไอตำหนงละระดับํี.....
สังกัด...........................  ตำหนงลขทีไ.............. งินดือน...................บาท๎ ..........ิพักราชการ/ออกจาก
ราชการเวຌกอนี.................ิ฿นกรณีทีไถูกฟ้องคดีอาญา/฿นกรณีทีไตຌองหาวากระทำความผิดอาญาี................
รืไอง................................................................................................................................................................... ..
ดย฿หຌ..........ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี.......... ตัๅงตวันทีไ...................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ อ.ก.พ. ........ิชืไอ อ.ก.พี.......... ฿นการประชุมครัๅงทีไ....../๎๑... มืไอวันทีไ..................
พิจารณาหในวา..................ิชืไอี...................กระทำความผิดอาญา ฿นกรณี .............ิสรุปขຌอทใจจริง 
อันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีทีไปรากฏตามคำพิพากษา 

ถึงทีไสุดี..................................................................................................................................... ................ 
ละศาล...........ิชืไอศาลี..........มีคำพิพากษาถึงทีไสุด ฿นคดีหมายลขดำทีไ.................ละหมายลขดงทีไ
....................฿หຌ...ิจำคุกป็นวลา........../รับทษทีไหนักกวาจำคุกี..... ฐาน....ิเม฿ชป็นทษสำหรับความผิดทีไเดຌ
กระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษี......... พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐานกระทำ
ความผิดอาญาจนเดຌรับทษจำคุกหรือทษทีไหนักกวาทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุก หรือ฿หຌรับทษ 

ทีไหนักกวาทษจำคุก วຌนตป็นทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ ตามมาตรา 
๔๑ ิ๒ี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง  
ตามขຌอ ๒๑ ิ๎ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงมีมติ฿หຌลงทษ.....ิปลดออก 

/เลออก๏ี......  

  

บบ ดว. ๓/๑ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ๕๑ วรรคสอง มาตรา ๕๓ วรรคสอง 
ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๒๑ ิ๎ี  
ขຌอ ๒๔ ิ...ี ขຌอ ๒๕ ขຌอ ๓์ ิ๏ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ละขຌอ....  
ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงสัไงลงทษ..........
ิปลด/เลี.........ิชืไอี..........ออกจากราชการ 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ......................ซึไงป็นวันทีไตຌอง.....ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี....
ตามคำสัไงทีไอຌางถึงป็นตຌนเป 

 หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไ งนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ  

   สัไง  ณ  วันทีไ ………………………………….  

 ิลงชืไอี 

   ิ.................ชืไอผูຌสัไง.................ี 

  ................ิตำหนง๐ี............... 

 

หมายเหตุ     ํ . ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 
 ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 

 ๎. สวนราชการ สังกัด ตำหนงลขทีไ ละงินดือน ขณะมีคำสัไงพักราชการ/฿หຌออกจาก
 ราชการเวຌกอน   

 ๏. กรณีมีหตุอันควรลดหยอนนำมาประกอบการพิจารณาลดทษกใ฿หຌสดงดຌวย 

 ๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

     

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ......./๎๑..... 

รืไอง  ลงทษกรณีคณะกรรมการ...ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี... ชีๅมูลความผิดวินัยอยางรຌายรง  

--------------------------------- 

 ดຌวย...................ิชืไอี...............ลขประจำตัวประชาชน......................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

/ดิมป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับํี...... สังกัด............................ 
ตำหนงลขทีไ............................งินดือน.............. .........บาท เดຌถูกคณะกรรมการ...ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี...  
เตสวนละมีมติชีๅมูลความผิดทางวินัยอยางรຌายรง ฐาน......................................................................... ..... 
ตามมาตรา.......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มืไอวันทีไ........................... 
ดย฿หຌผูຌบังคับบัญชาดำนินการพิจารณาทษทางวินัยตามฐานความผิดทีไคณะกรรมการ....ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี... 
มีมติ ละ฿หຌถือสำนวนการเตสวนของคณะกรรมการ...ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี....ป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย
ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน 

 บัดนีๅ อ.ก.พ. .......…ิชืไอ อ.ก.พ.ี.…....... ฿นการประชุมครัๅงทีไ....../๎๑.....มืไอวันทีไ....................
เดຌพิจารณาลຌวหในวา ตามทีไคณะกรรมการ........ิป.ป.ช./ป.ป.ท.ี....... มีคำวินิจฉัยวา..............ิชืไอี.................. 
เดຌกระทำผิดวินัย ฿นกรณี.........ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิด
อยางเร มืไอ฿ด๎ี.......................................................................................................................... ...................... 
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน๏...................................................................................... 
ตามมาตรา................หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  จึงมีมติ฿หຌลงทษ 

....ิปลดออก/เลออกี.....ตามฐานความผิดทีไคณะกรรมการ...ิป.ป.ช/ป.ป.ท.ี... มีมติชีๅมูล 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ (…) มาตรา ๕๓ วรรคสอง ิละมาตรา ํ์์/ํ๐ี 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละ...ิมาตรา ๕๔ หงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๎๑๒ํ /มาตรา................... 
หงพระราชบัญญัติมาตรการของฝຆายบริหาร฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .......ี.....  
ประกอบขຌอ ๒๔ ขຌอ ๒๕ ละขຌอ ๓์ (๏) ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
ละขຌอ.......ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐   

จึงสัไงลงทษ........ิปลด/เลี.................ิชืไอี...................ออกจากราชการ 

  ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ.....................ป็นตຌนเป๑ 

บบ ดว. ๓/๒ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

                 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

(กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มล) 

 หากทานจะฟງองตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌฟງองคดีตอศาลปกครองภาย฿นกຌาสิบวันนับต  
วันทีไถูกลงทษ ตามมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปราม
การทุจริตหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒ํ หรือจะอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอ
พนักงานผูຌรับอุทธรณ์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง  
จังหวัดนนทบุรี หรือยืไนดยสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. ภาย฿นสามสิบวัน
นับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ  ตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๎๑๑ํ ทัๅงนีๅ  
การฟງองคดีตอศาลปกครองหรือการอุทธรณ์คำสัไงตอ ก.พ.ค. จะตຌองลือก฿ชຌสิทธิทาง฿ดทางหนึไงทานัๅน  

(กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มล) 

 หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไ งนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ   

 

   สัไง  ณ  วันทีไ ……………………………………..  

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี...........๒ 

 

หมายเหต    ํ.   ชืไอตำหนงตามทีไมี ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 
    ตำหนง฿นการบริหารงาน ทีไ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด ิถຌามีี 
              ๎. - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณี  
  - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

  



๏ 

 

 

 ๏. ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌวย 

      วินัยละการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
     ฿ชຌบังคับจะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการ 

     พลรือนทีไ฿ชຌอยูขณะกระทำผิด 

 ๐. ฿นกรณีผูຌถูกลงทษเดຌออกจากราชการเปลຌว ฿หຌระบุมาตรา ํ์์/ํ หงพระราชบัญญัติ 

                     ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดຌวย 

 ๑. ฿หຌระบุวันออกจากราชการ฿หຌ ป็นเปตามระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการ 

  ของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 ๒.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

   



 

 

     

ครุฑ 

 

 คำสัไง.................................... 

 ทีไ.../๎๑... 

รืไอง  สัไงงดทษ 

--------------------------------- 

 

 ดຌวย….…....ิชืไอี............. ลขประจำตัวประชาชน.........……………..... ขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับํี...... สังกัด.................................... ตำหนงลขทีไ............................ ...  
งินดือน.....................บาท เดຌกระทำผิดวินัย ฿นกรณี .........ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริง 
อันป็นสาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด๎ี.......................................................................... ..... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................. ...............................................................  
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน๏................................................................. ....... 
ตามมาตรา......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ หในควรลงทษภาคทัณฑ์  
ตป็นการกระทำผิดวินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ..................ิระบุหตุอันควรงดทษี..................... 
จึงงดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌ...ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี... /อ.ก.พ. ....ิชืไอ อ.ก.พ.ี..... 
฿นการประชุมครัๅงทีไ.../๎๑... มืไอวันทีไ….........…........... เดຌพิจารณาลຌวหในควรลงทษภาคทัณฑ์ ตกรณี 
ป็นการกระทำผิดวินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ... ...............ิระบุหตุอันควรงดทษี..................... 
จึงมีมติงดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌ.....ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี..... 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละ...ิมาตรา ๕๎ ละมาตรา ๕๒ วรรคสาม 

/มาตรา ๕๏ วรรคสอง ละมาตรา ๕๒ วรรคสาม /มาตรา ๕๒ วรรคสาม ละมาตรา ๕๓ วรรคสองี๐... 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ...ิขຌอ ํํ ิ๏ี/ขຌอ ๑๕ ิ๎ีี... 
ละขຌอ ๓ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไงงดทษ...........ิชืไอี................... 
 ดย฿หຌ.....ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี๑..... 

  

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 
บบ ดว. ๓/๓ 



๎ 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณ ีสวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวง 
ซึไงป็นผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหวัหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

   สัไง  ณ  วันทีไ ………………………………….  

 ิลงชืไอี 

   ิ.................ชืไอผูຌสัไง.................ี 

  ................ิตำหนง๒ี............... 

 

หมายเหตุ    ํ.  ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

        ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎.  - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณี  
  - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

  - ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุคำวา ถือป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง ดຌวย 

 

  



๏ 

 

 ๏.  ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌวย 

     วินัยละการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
      ฿ชຌบังคับจะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน 

  ทีไ฿ชຌอยูขณะกระทำผิด 

 ๐.  ถຌาป็นกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจຌง฿หຌระบุมาตรา ๕๑ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ 
   ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละขຌอ ๒๐ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
   ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ดຌวย 

 ๑.  การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตือน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
 ๒.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

 ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

 ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
 รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



  

 

ครุฑ 

 

 คำสัไง.................................... 

 ทีไ....../๎๑.... 

รืไอง  สัไงงดทษ  

กรณีออกจากราชการเปลຌว ตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ 

--------------------------------- 

 ดຌวย….…....ิชืไอี................... ลขประจำตัวประชาชน.........……………..... ขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับํี...... สังกัด............................. ... ตำหนงลขทีไ............................ ...  
งินดือน.....................บาท๎ เดຌกระทำผิดวินัย ฿นกรณี..........ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็น
สาระสำคัญวาผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด๏ี...............................................................................................  
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน๐.......................................... ........ตามมาตรา........ 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ตนืไองจาก...............ิชืไอี..................ป็นผูຌทีไ 
เดຌออกจากราชการเปลຌว ดย.....................ิระบุหตุออกจากราชการี.........................ตัๅงตวันทีไ................ 
จึง฿หຌงดทษ /อ.ก.พ. ........ิชืไอ อ.ก.พ.ี..........฿นการประชุมครัๅงทีไ .../๎๑... มืไอวันทีไ….........…..............  
จึงมมีติ฿หຌงดทษ 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์์ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๎ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย 

พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไงงดทษ................ิชืไอี....................... 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

  หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอผูຌทำคำสัไง ดยทำป็นหนังสือยืไนตอ 

ผูຌทำคำสัไงภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ 

   สัไง  ณ  วันทีไ ………………………………….  

 ิลงชืไอี 

   ิ.................ชืไอผูຌสัไง.................ี 

   ................ิตำหนง๑ี............... 

บบ ดว. ๓/๔ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 

หมายเหตุ ํ. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

  ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎. ตำหนง สังกัด ตำหนงลขทีไ ละงินดือน ขณะออกจากราชการ 
 ๏. - ถຌากระทำผิดวินัยหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณี  
  - ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยรวมกับขຌาราชการตำหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง

   ฿หຌระบุดຌวย ดยเมตຌองระบุชืไอผูຌถูกกลาวหารายอืไน 

 ๐.  ถຌาป็นกรณีกระทำผิดวินัยกอนวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ ซึไงป็นวันทีไบทบัญญัติวาดຌวย 

  วินัยละการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
  ฿ชຌบังคับจะตຌองปรับบทความผิดละลงทษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน
  ทีไ฿ชຌอยูขณะกระทำผิด 

 ๑. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

  

 



 

 

หมวด ๓ การมีคำสั่ง฿หมกรณีมีการพิ่มทษ ลดทษ งดทษ หรือยกทษ  
บบ ดว. ๔/๑ ถึง ดว. ๔/๑๔ 

บบ ดว. ๔ 
การสั่ง฿หม จากทษทางวินัยอยางรຌายรง ป็นทษทางวินัยอยางรຌายรงสถานอื่น / เมรຌายรง / 
งดทษ / ยกทษ  

๔/ํ สั่ง...ิพ่ิมทษปลดออกป็นเลออก/ลดทษเลออกปน็ปลดออกี... 

๔/๎ สั่งลดทษ...ิปลดออก/เลออกี...ป็นทษเมรຌายรง 

๔/๏ สั่ง฿หຌผูຌถูก...ิปลดออก/เลออกี...กลับขຌารับราชการ ละงดทษ฿หຌตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม 

๔/๐ 
สั่งงดทษ กรณีออกจากราชการเปลຌวตามมาตรา ํ์์ วรรคสี่/สั่งยุติรื่อง ฿หຌผูຌถูก...ิปลดออก/เลออกี... 
฿นกรณีมีหตุที่เมอาจสั่ง฿หຌกลับขຌารับราชการ 

๔/๑ สั่งยกทษ...ิปลดออก/เลออกี...ละ฿หຌกลับขຌารับราชการ 

๔/๒ สั่งยกทษ...ิปลดออก/เลออกี...฿นกรณีมีหตุที่เมอาจสั่ง฿หຌกลับขຌารับราชการ 

 
การสั่ง฿หม จากทษทางวินัยอยางเมรຌายรง ป็นทษทางวินัยอยางรຌายรง / เมรຌายรงสถานอื่น / 
งดทษ / ยกทษ 

๔/๓ สั่งพิ่มทษ...ิภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน/ลดงินดือนี... ป็น...ิปลดออก/เลออกี... 

๔/๔ สั่งพิ่มทษ...ิภาคทัณฑ์ป็นตัดงินดือน/ภาคทัณฑ์ป็นลดงินดือน/ตัดงินดือนป็นลดงินดือนี... 

๔/๕ สั่งลดทษ...ิลดงินดือนป็นภาคทัณฑ์/ลดงินดือนป็นตัดงินดือน/ตัดงินดือนป็นภาคทัณฑ์ี... 

๔/ํ์ สั่ง...ิพ่ิมอัตราทษ/ลดอัตราทษี...ของทษลดงินดือน 

๔/ํํ สั่ง...ิพ่ิมอัตราทษ/ลดอัตราทษี...ของทษตัดงินดือน 

๔/ํ๎ สั่งงดทษตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม ฿หຌผูຌถูกลงทษ...ิตัดงินดือน/ลดงินดือนี... 

๔/ํ๏ สั่งงดทษตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม ฿หຌผูຌถูกลงทษภาคทัณฑ์ 

๔/ํ๐ สั่งยกทษ...ิภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน/ลดงินดือนี... 

 



                                                                 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง สัไง....ิพิไมทษปลดออกป็นเลออก/ลดทษเลออกป็นปลดออกี..... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง..........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง...................ิชืไอตำหนงละระดับี......................สังกัด...............................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี....................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน.................................................................................. 
ตามมาตรา......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก/เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ........................ป็นตຌนเป 

  บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.....................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
฿หຌ...ิพิไมทษป็นเลออก/ลดทษป็นปลดออกี... ดยหในวา................ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ 
ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี............................................................  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ๕๓ วรรคหนึไง ....ิมาตรา ํ์๏ 

ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี.... 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๑ ของกฎ ก.พ. 
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ละขຌอ..... ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการ 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐  จึงยกลิกคำสัไง..............ิทีไอຌางถึงี.........ทีไ ..../๎๑.. สัไง ณ  
วันทีไ..........................ํ ละ฿หຌลงทษ................ิปลด/เลี.....................ิชืไอี......................ออกจากราชการ  

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ..........................ซึไงป็นวันออกจากราชการตามคำสัไงลงทษดิม๎  

 

บบ ดว. ๔/ํ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ  

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  

ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

  

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๏ี........... 
 

หมายเหตุ   ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎. ถຌาวันออกจากราชการตามคำสัไงดิมเมถูกตຌอง กใ฿หຌสัไง฿หຌมีผลยຌอนหลังเปถึงวันทีไถูกตຌอง  
ตามระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 ๏.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงลดทษ...ิปลดออก/เลออกี...ป็นทษเมรຌายรง 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง...........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี..................ลขประจำตัวประชาชน........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด...................................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี............................................................ ........... 
.................................................................................................................................................................. ..........
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน.....................................................................................
ตามมาตรา......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก/เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ.......................ป็นตຌนเป  

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง.....ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง....................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี......
฿หຌลดทษป็น.......ิลดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ......../ตัดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ.......ป็นวลา........ ดือน/
ภาคทัณฑ์ี....... ดยหในวา.......................ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผล 

อันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี……………………………………………………………………………….…………  
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ..ี มาตรา ๕๒ ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี… หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๒ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง.................ิทีไอຌางถึงี..................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ..................................ํ 

  ๎ . ฿หຌ..............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน...........................กลับขຌารับราชการ  

฿นตำหนง๎ ประภท.......................ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดับ๏ี.............. สังกัด...........................
ตำหนงลขทีไ................งินดือน........................บาท ทัๅงนีๅ ตัๅงต......................................ป็นตຌนเป๐  

บบ ดว. ๔/๎ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

  ๏. ลงทษ……………………… 

 

ิลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ลดงินดือน.............ิชืไอี...............฿นอัตรารຌอยละ........ของงินดือน........................บาท 

ป็นจำนวนงินทีไลด.............บาท๑ ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน....................บาท 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

ตัดงินดือน.............ิชืไอี...............฿นอัตรารຌอยละ........ของงินดือน........................บาท 
ป็นจำนวนงินทีไตัดดือนละ........................บาท๑ ป็นวลา..........ดือน  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

ภาคทัณฑ์................ิชืไอี.............. 

ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 ๐. งินดือนระหวางทีไ................ิชืไอี..............เมเดຌรับ นืไองจากถูก.....ิปลดออก/เลออกี.....
จากราชการตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌบิกจายตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 

  ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

          ิกรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ     

 ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 



๏ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๒ี........... 

 

หมายเหตุ  ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

  พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎.  ตຌอง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภทดียวกัน 

ละระดับดียวกันหรือตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด ทีไผูຌนีๅมีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงนัๅน 

  ๏.  ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

  ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี  
 ๐.  การสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอน

วันทีไออกคำสัไง 
  ๑. ถຌาจำนวนงินทีไจะตัดหรือลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง 

 ๒.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 

ทีไ..../๎๑.. 
รืไอง  สัไง฿หຌผูຌถูกลงทษ.....ิปลดออก/เลออกี..... 

กลับขຌารับราชการ ละงดทษ฿หຌตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี................ ..สังกัด...................................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน............................................ ............................................ 
ตามมาตรา.......... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก/เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ.......................ป็นตຌนเป  

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง.....ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี.....
หในควรลงทษภาคทัณฑ์  ดยหในวา.......ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผล 

อันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี..................................................................................................... 
ตกรณีป็นการกระทำผิดวินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ...........ิระบุหตุอันควรงดทษี.................... 
จึงงดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌ............ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี............. 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ๕๒ วรรคสาม ...ิมาตรา ํ์๏ ละ
มาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี.... 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓ํ ขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๒ ของกฎ ก.พ. 
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ  

 ํ. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

  ๎ . ฿หຌ..............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน...........................กลับขຌารับราชการ 

฿นตำหนง๎ ประภท.......................ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดับ๏ี.............. สังกัด...........................
ตำหนงลขทีไ................งินดือน........................บาท ทัๅงนีๅ ตัๅงต......................................ป็นตຌนเป๐  

บบ ดว. ๔/๏ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

  ๏. งดทษ..........ิชืไอี......... ดย฿หຌ...........ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือน๑ี........... 

 ๐. งินดือนระหวางทีไ.............ิชืไอี.............เมเดຌรับนืไองจากถูก.....ิปลดออก/เลออกี.....
จากราชการตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌบิกจายตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅนตอเป 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสั่งี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวง 
ซึไงป็นผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข ์พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมท่ีขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสั่งี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. ดยยืไน
ตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง 
จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ  
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

  สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๒ี........... 



๏ 

 

 

หมายเหตุ   ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไ ยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

  ๎ . ตຌอง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภทดียวกัน 

ละระดับดียวกันหรือตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด ทีไผูຌนีๅมีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงนัๅน 

 ๏. ชืไอตำหนงตามทีไมีตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 
ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด ิถຌามีี 

 ๐.  การสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอน
วันทีไออกคำสัไง 

 ๑.  การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตือน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
 ๒.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

 



 

 

  ครุฑ 

คำสัไง.................................. 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงงดทษ กรณีออกจากราชการเปลຌวตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ/สัไงยุติรืไอง 
฿หຌผูຌถูกลงทษ...ิปลดออก/เลออกี...฿นกรณีมีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด...................................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี................... .................................................... 
................................................................................................................................................. ...........................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน............................................. .................................... ...... 
ตามมาตรา..... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก /เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ........................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง.....ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/มาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี..... 
฿หຌ............ิลดทษป็นภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ.........ป็นวลา..........ดือน/ลดงินดือน 

฿นอัตรารຌอยละ........../งดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี............ดยหในวา
..............ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/ 
คำวินิจฉัยี......................................................................................................................................... ..........  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

 ฉะนัๅน  อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ํ์์ วรรคสีไ .....ิมาตรา ํ์๏ ละ
มาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี…... 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. 
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ  

  

 

บบ ดว. ๔/๐ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 

 ํ. ยกลิกคำสัไง.........................................ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ.....................................ํ 

 ๎. กรณีทีไ..................ิชืไอี....................กระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ตาม...........ิมติของ 
อ.ก.พ. กระทรวง/มติของ ก.พ./คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค./ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี..............ดังกลาวขຌางตຌน 
มืไอปรากฏวามีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌผูຌนีๅกลับขຌารับราชการละเมอาจมีคำสัไง.........ิลงทษ฿หม/งดทษี...........
ตามมาตรา ๕๒ เดຌ นืไองจาก............................................................................................................................... 

 

ิลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ผูຌนีๅป็นผูຌพຌนจากราชการตามกฎหมายวาดຌวยบำหนใจบำนาญขຌาราชการ  ตัๅงตวันทีไ ํ 
ตุลาคม พ.ศ. ๎๑.. อยูกอนมีคำสัไงลงทษตามคำสัไงทีไอຌางถึง จึง฿หຌงดทษ.................ิชืไอี.................... 
ตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ
ขຌารับราชการ 

หลังจากถูกลงทษตามคำสัไงทีไอຌางถึง ผูຌนีๅมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์฿นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑.. มืไอยกลิกคำสัไงลงทษดังกลาวมีผล฿หຌผูຌนีๅป็นผูຌพຌนจากราชการตามกฎหมายวาดຌวยบำหนใจ
บำนาญขຌาราชการตัๅงตวันทีไ ํ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑.. กอนมีคำสัไง฿หมนีๅ จึง฿หຌงดทษ..............ิชืไอี....................
ตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ
ขຌารับราชการ 

ผูຌนีๅเดຌถึงกความตาย ตัๅงตวันทีไ................ .................กอนมีคำสัไง฿หมนีๅ จึง฿หຌยุติรืไอง
....................ิชืไอี...................... 

ผูຌนีๅป็นผูຌออกจากราชการดຌวยหตุอืไนอยูกอนลຌว ดย................ิระบุหตุ๎ี...........................
ตัๅงตวันทีไ.........................................จึงงดทษ฿หຌ....................ิชืไอี......................ตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ 

 

 ๏. งินดือนระหวางทีไ...............ิชืไอี...............เมเดຌรับนืไองจากถูก.....ิปลดออก/เลออกี.....
จากราชการตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌบิกจายตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 

 

 

 



๏ 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอผูຌทำคำสัไง ดยทำป็นหนังสือยืไนตอผูຌทำคำสัไง 

ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๎๑๏๕   

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  

ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๏ี........... 

 

 

 

หมายเหตุ ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎. ระบุหตุออกจากราชการดຌวยหตุอืไน ชน เดຌรับอนุญาต฿หຌลาออกจากราชการ ตามคำสัไง
........................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................ตัๅงตวันทีไ..............................ปน็ตຌนเป 

 ๏.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

 



 

 

    ครุฑ 

คำสัไง.................................. 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงยกทษ.....ิปลดออก/เลออกี.....ละ฿หຌกลับขຌารับราชการ 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด.......................... .........ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี.................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน.................................................................................... 
ตามมาตรา..... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก/เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ........................ป็นตຌนเป 

  บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/ มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
฿หຌยกทษ ดยหในวา…………………ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็น
ขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี....................................... ................................................................  
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ..ี ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/ 
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี... หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๒ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ  

 ํ. ยกทษ฿หຌ....................ิชืไอี...................พຌนจากการป็นผูຌกระทำผิดวินัย  

 ๎. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ   

 ๏. ฿หຌ..............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน...........................กลับขຌารับราชการ 

฿นตำหนง๎ ประภท.......................ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดับ๏ี.............. สังกัด...........................
ตำหนงลขทีไ................งินดือน........................บาท ทัๅงนีๅ ตัๅงต...............................ป็นตຌนเป๐ 

บบ ดว. ๔/๑ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

  ๐. งินดือนระหวางทีไ.............ิชืไอี.............เมเดຌรับนืไองจากถูก.....ิปลดออก/เลออกี.....
จากราชการตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌบิกจายตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๑ี........... 
  

หมายเหตุ  ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก  
พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎.  ตຌอง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภทดียวกัน 

ละระดับดียวกันหรือตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด ทีไผูຌนีๅมีคุณสมบัติตรง 

ตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงนัๅน 

 ๏.  ชืไอตำหนงตามทีไมีตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 
ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด ิถຌามีี 

 ๐.  การสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอน
วันทีไออกคำสัไง 

 ๑.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

  ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงยกทษ.....ิปลดออก/เลออกี..... ฿นกรณีมีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌกลับขຌารับราชการ 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด... ................................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี........................... ............................................ 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฐาน................................................................................. 
ตามมาตรา....... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิปลดออก/เลออกี...
จากราชการ ตัๅงตวันทีไ........................ป็นตຌนเป  

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/มาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี... 
฿หຌยกทษ ดยหในวา...........................ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็น
ขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ......................................... .... 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ .ิ.ี ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ 
ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี… หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ  

 ํ. ยกทษ฿หຌ....................ิชืไอี...................พຌนจากการป็นผูຌกระทำผิดวินัย  

 ๎. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

ตมีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌผูຌนีๅกลับขຌารับราชการเดຌ นืไองจาก.................................................................................. 

 

บบ ดว. ๔/๒ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 

ิลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ผูຌนีๅป็นผูຌพຌนจากราชการตามกฎหมายวาดຌวยบำหนใจบำนาญขຌาราชการ  ตัๅงตวันทีไ ํ 
ตุลาคม พ.ศ. ๎๑.. อยูกอนมีคำสัไงลงทษตามคำสัไงทีไอຌางถึง  

หลังจากถูกลงทษตามคำสัไงทีไอຌางถึง ผูຌนีๅมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์฿นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑.. มืไอยกลิกคำสัไงลงทษดังกลาวมีผล฿หຌผูຌนีๅป็นผูຌพຌนจากราชการตามกฎหมายวาดຌวยบำหนใจ
บำนาญขຌาราชการตัๅงตวันทีไ ํ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑.. กอนมีคำสัไง฿หมนีๅ  

ผูຌนีๅเดຌถึงกความตาย ตัๅงตวันทีไ.................................กอนมีคำสัไง฿หมนีๅ  

ผูຌนีๅป็นผูຌออกจากราชการดຌวยหตุอืไนอยูกอนลຌว ดย..............ิระบุหตุ๎ี.............................
ตัๅงตวันทีไ.......................... 
 

 ๏. งินดือนระหวางทีไ...........ิชืไอี.............เมเดຌรับนืไองจากถูก...........ิปลดออก/เลออกี........... 
จากราชการตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌบิกจายตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๏ี........... 

 

หมายเหตุ  ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

  ๎ .  ระบุหตุออกจากราชการดຌวยหตุอืไน ชน เดຌรับอนุญาต฿หຌลาออกจากราชการ ตามคำสัไง
.........................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................ตัๅงตวันทีไ..............................ป็นตຌนเป 

  ๏.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงพิไมทษ.....ิภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน/ลดงินดือนี..... 
ป็น.....ิปลดออก/เลออกี..... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง..........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  

ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับี..............................สังกัด...............................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี................... .................................................... 
................................................................................................................................. ...........................................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน............................................ ......................................
ตามมาตรา....... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ.....ิภาคทัณฑ์ ตัๅงต
วันทีไ....................ป็นตຌนเป/ตัดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ......ของงินดือน.................บาท ป็นวลา.............
ดือน ตัๅงตดือน...................... ...ป็นตຌนเป/ลดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ.....ของงินดือน................บาท  
ตัๅงตดือน..................ป็นตຌนเปี...... 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/มาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี... 
฿หຌพิไมทษป็น.........ิปลดออก/เลออกี.........จากราชการ  ดยหในวา....................ิสรุปขຌอทใจจริง 
อันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี..........................  
......................................................................................................................................................... ................... 
........................................................................................................................................................................... .  

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/ 
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี... หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐/ขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิขีํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ละขຌอ.... ของระบียบ ก.พ. วาดຌวยวันออกจากราชการของขຌาราชการ
พลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ จึงสัไง ดังนีๅ 

 

บบ ดว. ๔/๓ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

   ํ . ยกลิกคำสัไง.................ิทีไอຌางถึงี.................ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ.............................๎ 

 ๎. ลงทษ...ิปลด/เลี..................ิชืไอี.......................ตำหนง........................ิชืไอตำหนง
ละระดับปัจจุบันี........ สังกัด.....................................ตำหนงลขทีไ................งินดือน..................บาท ๏ 
ออกจากราชการ   

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ……............................…ป็นตຌนเป  

 

สำหรับกรณีพิไมทษตัดงินดือน/ลดงินดือนป็นปลดออกหรือเลออก฿หຌ฿ชຌ ๏. ตอเปนีๅดຌวย 

                      ๏. งินดือนทีไเดຌ.....ิตัด/ลดี.....เปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ
...........ิชืไอี.............ตอเป 

  

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ       

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๐ี........... 



๏ 

 

หมายเหตุ  ํ. ขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิขี ฿ชຌฉพาะกรณีการพิไมทษตัดงินดือน/ลดงินดือน ป็นปลดออก/เลออก 
ทานัๅน 

 ๎. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๏.  กรณีพิไมทษตัดงินดือน/ลดงินดือน  ป็นปลดออก/เลออก ฿หຌระบุ งินดือนทีไปรับลຌว
ตามกฎหมายวาดຌวยการลืไอนงินดือน 

 ๐.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงพิไมทษ...ิภาคทัณฑ์ป็นตัดงินดือน/ภาคทัณฑ์ป็นลดงินดือน/ตัดงินดือนป็นลดงินดือนี... 

 ---------------------------------  

 อຌางถึงคำสัไง..........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  

ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับี................. .............สังกัด...............................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี.................................................... ................... 
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................. 
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน....... ..........................................................................
ตามมาตรา....... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ.....ิภาคทัณฑ์ ตัๅงต
วันทีไ...................ป็นตຌนเป/ตัดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ......ของงินดือน.................บาท ป็นวลา.........ดือน 
ตัๅงตดือน......................ปน็ตຌนเปี.... 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี... 
฿หຌพิไมทษป็น......ิตัดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ...ป็นวลา........ดือน/ลดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ...ี.... 
ดยหในวา............ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการ 
มีมติ/คำวินิจฉัยี.................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................. 
 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ....ี ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา 
ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี… หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิกี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

 ๎. ลงทษ...ิตัดงินดือน/ลดงินดือนี..................ิชืไอี.......................ตำหนง.............. ...
ิชืไอตำหนงละระดับปัจจุบันี........ สังกัด.........................ตำหนงลขทีไ................งินดือน..................บาท๎  
 

บบ ดว. ๔/๔ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

฿นอัตรารຌอยละ.............ของงินดือน................บาท ทีไเดຌรับ฿นขณะทีไมีคำสัไงลงทษดิม......ิป็นจำนวนงินทีไตัด
ดือนละ..................บาท ป็นวลา.....ดือน/ป็นจำนวนงินทีไลด....................บาท ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน
................บาท๏ี...... 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 

สำหรับกรณีพิไมทษตัดงินดือนป็นลดงินดือน฿หຌ฿ชຌ ๏. ตอเปนีๅดຌวย 

                      ๏. งินดือนทีไเดຌตัดเปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ.........ิชืไอี..........
ตอเป 

  

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ       

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                    หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๐ี........... 

 

 

 



๏ 

 

หมายเหตุ ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

         พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎.  กรณีพิไมทษตัดงินดือนป็นลดงินดือน ฿หຌระบุงินดือนทีไปรับลຌวตามกฎหมายวาดຌวย 

                    การลืไอนงินดือน  

 ๏.  ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองตัดหรือลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง    
 ๐.   ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงลดทษ...ิลดงินดือนป็นภาคทัณฑ/์ลดงินดือนป็นตัดงินดือน/ตัดงินดือนป็นภาคทัณฑ์ี... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง....................................... ...ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  

ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับี....................... .......สังกัด...............................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี....................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ....................... 

พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน............................................ ................................ 
ตามมาตรา....... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิลดงินดือน฿นอัตรา 
รຌอยละ......ของงินดือน...................บาท/ตัดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ....ของงินดือน....................บาท  
ป็นวลา....ดือน ตัๅงตดือน......................ปน็ตຌนเปี.......... 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
฿หຌลดทษป็น.....ิภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ..........ป็นวลา..........ดือนี.... ดยหในวา.........
ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี.......  
........................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .......................................... 

 ฉะนัๅน  อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี .....ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี..... หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละ...ิขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิคี/ขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิงี ี...  
ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

                   

บบ ดว. ๔/๕ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ํ. ยกลิกคำสัไง.................ิทีไอຌางถึงี.................ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ.............................ํ 

 ๎. ลงทษ.............................. 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ภาคทัณฑ์..................ิชืไอี.....................ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดบัปัจจุบันี......... 
สังกัด...............................................ตำหนงลขทีไ................งินดือน..................บาท๎  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

ตัดงินดือน..................ิชืไอี....................ตำหนง....ิชืไอตำหนงละระดับปัจจุบันี.. .. 
สังกัด...............................................ตำหนงลขทีไ................ งินดือน..................บาท๎ ฿นอัตรารຌอยละ......
ของงินดือน............บาท ทีไเดຌรับ฿นขณะทีไมีคำสัไงลงทษดิม ป็นจำนวนงินทีไตัดดือนละ...................บาท๏ 
ป็นวลา..............ดือน 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงนีๅป็นตຌนเป 

 ๏. งินดือนทีไเดຌ ...ิตัด/ลดี...เปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ  
....................ิชืไอี................... ตอเป 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ       

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕  
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 



๏ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๐ี........... 

 

หมายเหตุ  ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎.  งินดือนทีไปรับลຌวตามกฎหมายวาดຌวยการลืไอนงินดือน                   
  ๏.  ถຌาจำนวนงินทีไจะตัดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง 
 ๐.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

 

  

 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไง...ิพิไมอัตราทษ/ลดอัตราทษี...ของทษลดงินดือน 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง..........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  

ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับี..............................สังกัด.......................... .....ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี.................................................... ................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน................................................................................... 
ตามมาตรา...... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌลดงินดือน฿นอัตรา 

รຌอยละ.....ของงินดือน................บาท ตัๅงตดือน.................ปน็ตຌนเป 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
฿หຌ...ิพิไมทษ/ลดทษี...ป็นลดงินดือน ฿นอัตรารຌอยละ........ ดยหในวา..................ิสรุปขຌอทใจจริง 
อันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี...................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 ฉะนัๅน  อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓  ิ...ี .....ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี..... หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิจี ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินยั พ.ศ. ๎๑๑๒ จงึสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง.................ิทีไอຌางถึงี.................ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ.............................ํ 

 ๎. ลงทษลดงินดือน....................ิชืไอี......................ตำหนง....ิชืไอตำหนงละระดับ
ปัจจุบันี.... สังกัด.................................ตำหนงลขทีไ................งินดือน..................บาท๎ ฿นอัตรารຌอยละ..... 
ของงินดือน......................บาท ทีไเดຌรับ฿นขณะทีไมีคำสัไงลงทษดิม ป็นจำนวนงินทีไลด.........................บาท๏ 
ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน................บาท๐  

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงนีๅป็นตຌนเป  

บบ ดว. ๔/ํ์ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ๏. งินดือนทีไเดຌลดเปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ..........ิชืไอี.............
ตอเป 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ       

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  

ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕ 
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๑ี........... 

 

หมายเหตุ ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎. งินดือนทีไปรับลຌวตามกฎหมายวาดຌวยการลืไอนงินดือน             
 ๏. ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง    
 ๐. งินดือนปัจจุบันลบดຌวยจำนวนงินทีไลด 

 ๑.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไง...ิพิไมอัตราทษ/ลดอัตราทษํี...ของทษตัดงินดือน 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง..........................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................................... 
ลงทษ.................ิชืไอี.................ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  

ตำหนง.......ิชืไอตำหนงละระดับี..............................สังกัด.......................... .....ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน.........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี.................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน.............................................................................. 
ตามมาตรา..... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌตัดงินดือน฿นอัตรา 

รຌอยละ..... ป็นวลา......ดือน ตัๅงตดือน.................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/ มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
฿หຌ...ิพิไมทษ/ลดทษี...ป็นตัดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ... ป็นวลา.....ดือน ดยหในวา......ิสรุปขຌอทใจจริง
อันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี .........................  
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ......... 

  ฉะนัๅน  อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓  ิ...ี .....ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/
มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี…. หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิ๏ี ิจี ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง.................ิทีไอຌางถึงี.................ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ.............................๎ 

 ๎. ลงทษตัดงินดือน...................ิชืไอี.....................ตำหนง....ิชืไอตำหนงละระดับ
ปัจจุบันี.... สังกัด.................................ตำหนงลขทีไ.............. ..งินดือน..................บาท๏ ฿นอัตรารຌอยละ..... 
ของงินดือน.................บาท ทีไเดຌรับ฿นขณะทีไมีคำสัไงลงทษดิม ป็นจำนวนงินทีไตัดดือนละ................บาท๐ 
ป็นวลา........ดือน  

 ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงนีๅป็นตຌนเป 

บบ ดว. ๔/ํํ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ๏. งินดือนทีไเดຌตัดเปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ..........ิชืไอี.............
ตอเป 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.ี 
หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ ฿หຌอุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ลงทะบยีนเปยังสำนักงาน ก.พ. 
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅตามมาตรา ํํ๐ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๎๑๑ํ       

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕  
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๑ี........... 

 

หมายเหตุ   ํ. อัตราทษ หมายถึง อัตรารຌอยละของจำนวนงินทีไตัด ละจำนวนดือน 

 ๎.   ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๏.  งินดือนทีไปรับลຌวตามกฎหมายวาดຌวยการลืไอนงินดือน             
 ๐.   จำนวนงินทีไจะตัดมีศษเมถึงสบิบาท฿หຌปัดศษทิๅง 
 ๑.   ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌ เขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงงดทษตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม ฿หຌผูຌถูกลงทษ.....ิตัดงินดือน/ลดงินดือนี..... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด........ ...........................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี.............................. ......................................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน.................................................................................
ตามมาตรา..... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิตัดงินดือน฿นอัตรา
รຌอยละ.......ป็นวลา..........ดือน ตัๅงตดือน............... ป็นตຌนเป/ลดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ....ของงินดือน
..................บาท ตัๅงตดือน.............ป็นตຌนเปี... 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี...
หในควรลงทษภาคทัณฑ์  ดยหในวา.......ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผล 

อันป็นขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี.......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................  
ตกรณีป็นการกระทำผิดวินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ.........ิระบุหตุอันควรงดทษี...................... 
จึงงดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌ..............ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี.............. 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ๕๒ วรรคสาม ....ิมาตรา ํ์๏ 

ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี…. 

หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิ๎ี ของกฎ ก.พ.  
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

  

บบ ดว. ๔/ํ๎ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ๎. งดทษ..................ิชืไอี.......................ตำหนง....ิชืไอตำหนงละระดับปัจจุบันี.... 
สังกัด........................... ตำหนงลขทีไ..............งินดือน.....................บาท๎ ดย฿หຌ...ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/
วากลาวตักตือน๏ี...   

 ๏. งินดือนทีไเดຌ.....ิตัด/ลดี.....เปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ
.................ิชืไอี............. ตอเป  

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัด/อธิบดีเป็นผูຌสั่งี 
 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวง 
ซึไงป็นผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมท่ีขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสั่งี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. ดยยืไน
ตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง 
จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
 หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  

ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕  
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

    สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๐ี........... 



๏ 

 

หมายเหตุ  ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิ ก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

                 ๎ . งินดือนทีไปรับลຌวตามกฎหมายวาดຌวยการลืไอนงินดือน 

 ๏. การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตือน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
                 ๐.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงงดทษตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม ฿หຌผูຌถูกลงทษภาคทัณฑ์ 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด...................................ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี............................... ........................................ 
............................................................................................................................................................................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน.................................................................................. 
ตามมาตรา...... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌภาคทัณฑ์ ตัๅงต 
วันทีไ.....................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง...ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/ตามมาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี... 
฿หຌงดทษภาคทัณฑ์ ดย฿หຌ...ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือนี... ดยหในวากรณีป็นการกระทำผิด
วินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ..................................ิระบุหตุอันควรงดทษี........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี มาตรา ๕๒ วรรคสาม ....ิมาตรา ํ์๏ 

ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี…. 

หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐  ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

 ๎. งดทษ..................ิชืไอี.......................ตำหนง....ิชืไอตำหนงละระดับปัจจุบันี.... 
สังกัด........................... ตำหนงลขทีไ..............งินดือน.....................บาท ดย฿หຌ...ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/
วากลาวตักตือน๎ี...   

  

 

บบ ดว. ๔/ํ๏ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 

ิ฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัด/อธิบดีเป็นผูຌส่ังี 
 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวง 
ซึไงป็นผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ 
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมท่ีขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสั่งี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. ดยยืไน
ตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง 
จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ. กใเดຌ  
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไง ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ี 
                     หากทานประสงค์จะอุทธรณ์ตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำฟ้องป็นหนังสือยืไนตอศาลปกครองสูงสุด  
ดยวิธีการยืไนฟ้องตอพนักงานจຌาหนຌาทีไของศาลหรือยืไนฟ้องดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังศาลปกครอง
สูงสุดภาย฿นกຌาสิบวัน นับตวันทีไทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละตามมาตรา ๐๒ มาตรา ๐๓ ละมาตรา ๐๕  
หงพระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๎ 

   

  สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๏ี........... 

 

 

 



๏ 

 

หมายเหต ุ ํ. ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎. การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตอืน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
 ๏.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไ กຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกบัการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงยกทษ...ิภาคทัณฑ์/ตัดงินดือน/ลดงินดือนี... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง............................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ........................................ 
ลงทษ....................ิชืไอี...................ลขประจำตัวประชาชน....................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ตำหนง..............ิชืไอตำหนงละระดับี..................สังกัด................................... ตำหนงลขทีไ...............
งินดือน........................บาท ฿นกรณี...............ิระบุกรณีกระทำผิดดยสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญวา 

ผูຌนีๅกระทำผิดอยางเร มืไอ฿ด ถຌามีหลายกรณี฿หຌระบุทุกกรณีี........................................................... ............ 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์ป็นการกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฐาน....................... .................................................. 
ตามมาตรา..... หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿หຌ...ิภาคทัณฑ์ ตัๅงต 
วันทีไ.................ป็นตຌนเป/ตัดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ.......ป็นวลา......ดือน ตัๅงตดือน...............ปน็ตຌนเป/
ลดงินดือน฿นอัตรารຌอยละ.....ของงินดือน...............บาท ตัๅงตดือน..............ป็นตຌนเปี 

 บัดนีๅ เดຌรับจຌง....ิมติของ อ.ก.พ. กระทรวง................. ........ตามมาตรา ํ์๏/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ํ์๏/มาตรา ํ์๐/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ํํ๒/ขององค์กรตามกฎหมายอืไนี..... 
฿หຌยกทษ ดยหในวา.............................ิสรุปขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญ ขຌอพิจารณา ละหตุผลอันป็น
ขຌอสนับสนุน฿นการมีมติ/คำวินิจฉัยี....................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ .ิ.ี ...ิมาตรา ํ์๏ ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๐ 
ละมาตรา ํ์๑/มาตรา ํ์๑ ละมาตรา ํํ๒/ละมาตรา ํ์๑ี… หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๐ ละขຌอ ๓๓ ิํี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 
จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ยกทษ฿หຌ.....................ิชืไอี.....................พຌนจากการป็นผูຌกระทำผิดวินัย  

 ๎. ยกลิกคำสัไง................ิทีไอຌางถึงี...............ทีไ........../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ................................ํ 

  

บบ ดว. ๔/ํ๐ 

 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

สำหรับกรณยีกทษตัดงินดือน/ลดงินดือน฿หຌ฿ชຌ ๏. ตอเปนีๅดຌวย 

                      ๏. งินดือนทีไเดຌ.....ิตัด/ลดี.....เปลຌวตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌดำนินการบิกจายคืน฿หຌ
...........ิชืไอี.............ตอเป 

 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๎ี........... 

 

 

หมายเหตุ  ํ.  ฿หຌทำครืไองหมายสดงการยกลิก฿หຌปรากฏชัด฿นตຌนฉบับละคูฉบับคำสัไงทีไยกลิก 

พรຌอมทัๅงระบุลขคำสัไง฿หมดຌวย 

 ๎.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไ มติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

 



หมวด ๔  
สวนที่ ๑  

คำสั่งพักราชการ ละคำสั่ง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน 

บบ ดว. ๕/๑ ถึง ดว. ๕/๕ 

 

บบ ดว. คำสั่งรื่อง 

๙/ํ ฿หຌพักราชการ กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายแรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

๙/๎ ฿หຌพักราชการ กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

๙/๏ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายแรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

๙/๐ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

๙/๑ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนแทนการสัไงพักราชการ  

 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.... 

รืไอง  ฿หຌพักราชการ กรณถีูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง 
จนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

--------------------------------- 

 ดຌวย...............ิชืไอี...............ลขประจำตัวประชาชน.........................ขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดับํี.............สังกัด.......................................... ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน...........................บาท มีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

ตามคำสัไง๎.................................ทีไ................/๎๑.........สัไง ณ วันทีไ..................฿นรืไอง............ิสรุปรืไองทีไถูกตัๅง
กรรมการสอบสวน ถຌามีหลายรืไอง฿หຌสรุปทุกรืไองี............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ละมีหตุ฿หຌพักราชการ คือ………ิระบุหตุทีไจะสัไงพักราชการ ตามขຌอ ๓๔ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒) .………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๔ ละขຌอ ๔ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

จึงสัไง฿หຌ...............ิชืไอี...............พักราชการ  

  ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ........................……ป็นตຌนเป๏ 

 

 

 

 

                                 บบ ดว. ๕/ํ  

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

                              สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
........... ิตำหนงี๐...........  

หมายเหตุ  ํ. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน  
                    ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
                ๎. ถຌาถูกตัๅงกรรมการสอบสวนหลายสำนวนละมีหตุ฿หຌสัไงพักราชการเดຌทุกสำนวน ฿หຌระบุรืไอง 

 ละคำสัไงตัๅงกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 

๏. การสัไงพักราชการ฿หຌสัไงพักตัๅงตวันออกคำสัไง วຌนตกรณีมีหตุตามขຌอ ๔ํ ิํี/ิ๎ี ฿หຌสัไงพัก 

         ยຌอนหลังเดຌ 
๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม  หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย  

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

       หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 
รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใ เดຌ  ภ าย ฿นสามสิบ วันนั บต วันทราบหรือถื อว าทราบคำสัไ งนีๅ  ต ามมาตรา ํ๎ ๏  วรรคสอง  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ 

ละการพจิารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.... 

รืไอง  ฿หຌพักราชการ กรณถีูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา  

--------------------------------- 

 ดຌวย...............ิชืไอี...............ลขประจำตัวประชาชน.........................ขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตำหนง..........ิชืไอตำหนงละระดับํี.............สังกัด....................................... ตำหนงลขทีไ........................
งินดือน..................... บาท มีกรณี....(ถูกฟ้อง๎คดีอาญาตอศาล................. คดีหมายลขดำทีไ............../ 
ตຌองหา๎วากระทำความผิดอาญาจนตกป็นผูຌตຌองหาี..... ฿นรืไอง..........ิสรุปรืไองทีไถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหา 
วากระทำผิดอาญา ถຌามีหลายรืไอง฿หຌสรุปทุกรืไองี.......................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ..............................................................................  

ละมีหตุ฿หຌพักราชการ คือ …..ิระบุหตุทีไจะสัไงพักราชการ ตามขຌอ ๓๔ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๔ ละขຌอ ๔ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

จึงสัไง฿หຌ...............ิชืไอี...............พักราชการ  

  ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ........................……ป็นตຌนเป๏ 

                                 บบ ดว. ๕/๎  

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

                              สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
........... ิตำหนงี๐...........  

 

หมายเหตุ  ํ. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน  
                    ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
                ๎. คดีอาญาทีไถูกฟ้องหรือตຌองหาเม฿ชป็นคดีความผิดทีไ เดຌกระทำดยประมาทหรือความผิด 

  ลหุทษ ละถຌาถูกฟ้องหรือตຌองหาหลายคดีละมีหตุ฿หຌสัไงพักราชการเดຌทุกคดี฿หຌระบุทุกคดี 
๏. การสัไงพักราชการ฿หຌสัไงพักตัๅงตวันออกคำสัไง วຌนตกรณีมีหตุตามขຌอ ๔ํ ิํี/ิ๎ี ฿หຌสัไงพัก 

         ยຌอนหลังเดຌ 
๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม  หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย  

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

       หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ  ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 
รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใ เดຌ  ภ าย ฿นสามสิ บ วันนั บต วันทราบหรือถื อว าทราบคำสัไ งนีๅ  ต ามมาตรา ํ๎ ๏  วรรคสอง  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ 
ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



  

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.... 

รืไอง  ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง 
จนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

--------------------------------- 

 ดຌวย...............ิชืไอี...............ลขประจำตัวประชาชน.........................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ตำหนง........ิชืไอตำหนงละระดับํี...........สังกัด................................................ตำหนงลขทีไ............... 
งินดือน...........................บาท มีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

ตามคำสัไง๎.................................ทีไ................/๎๑.........สัไง ณ วันทีไ.................. ฿นรืไอง............ิสรุปรืไองทีไถูกตัๅง
กรรมการสอบสวน ถຌามีหลายรืไอง฿หຌสรุปทุกรืไองี................................................................................ ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ละมีหตุ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน คือ....ิระบุหตุทีไจะสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน ตามขຌอ ๓๔ ประกอบ
ขຌอ ๔๏ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ี........................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 กรณีทีไ...............ิชืไอี...............ถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการ
สอบสวนนัๅน พิจารณาหในวาการสอบสวนพิจารณาจะเมลຌวสรใจดยรใว สมควร฿หຌผูຌนีๅออกจากราชการ 

เวຌกอน  

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี  ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๔ ขຌอ ๔๏ ละขຌอ ๔๐  ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

จึงสัไง฿หຌ...............ิชืไอี...............ออกจากราชการเวຌกอน 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ........................……ป็นตຌนเป๏ 

 

 

 

บบ ดว. ๕/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

     สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๐...........  

 

หมายเหตุ  ํ. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน    
                    ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๎. ถຌาถูกตัๅงกรรมการสอบสวนหลายสำนวนละมีหตุ฿หຌออกราชการเวຌกอนเดຌทุกสำนวน ฿หຌระบุรืไอง 

ละคำสัไงตัๅงกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 

๏. การสัไ ง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน ฿หຌสัไ ง฿หຌมีผลตัๅ งตวันออกคำสัไ ง วຌนตกรณี มี หตุ  
  ตามขຌอ ๔ํ ิํี/ิ๎ี ฿หຌสัไง฿หຌมีผลยຌอนหลังเดຌ  

๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ   
 ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

 ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏  
 รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินยั ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

       หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 
รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนั งสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใเดຌ  ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรื อถือวาทราบคำสัไ งนีๅ  ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์  
ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทกุข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



  

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.... 

รืไอง  ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

--------------------------------- 

 ดຌวย...............ิชืไอี...............ลขประจำตัวประชาชน.........................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ตำหนง........ิชืไอตำหนงละระดับํี...........สังกัด................................................ตำหนงลขทีไ............... 
งินดือน...........................บาท มีกรณี .....(ถูกฟ้อง๎คดีอาญาตอศาล............................... คดีหมายลขดำทีไ
.............../ตຌองหา๏ วากระทำความผิดอาญาจนตกป็นผูຌตຌองหา) ฿นรืไอง............ิสรุปรืไองทีไถูกฟ้องคดีอาญา
หรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา ถຌามีหลายรืไอง฿หຌสรุปทุกรืไองี................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................................................................  

ละมีหตุ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน คือ.....ิระบุหตุทีไจะสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน ตามขຌอ ๓๔ ประกอบ
ขຌอ ๔๏ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ี........................................................ 
............................................................................................................................................................................  

 กรณีทีไ...............ิชืไอี...............ิถูกฟ้องคดีอาญา/ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาี......นัๅน 
พิจารณาหในวาการดำนินคดจีะเมลຌวสรใจดยรใว สมควร฿หຌผูຌนีๅออกจากราชการเวຌกอน  

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี  ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๓๔ ขຌอ ๔๏ ละขຌอ ๔๐  ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

จึงสัไง฿หຌ..................ิชืไอี.................ออกจากราชการเวຌกอน 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ........................……ป็นตຌนเป๏ 

 

 

 

 

บบ ดว. ๕/๐ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

     สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๐...........  

 

หมายเหตุ  ํ. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน    
                    ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
    ๎. คดีอาญาทีไถูกฟ้องหรือตຌองหาเม฿ชป็นคดีความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิ ด 

                    ลหุทษ ละถຌาถูกฟ้องหรือตຌองหาหลายคดีละมีหตุ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนเดຌทุกคดี 
                    ฿หຌระบุทุกคดี 

๏. การสัไ ง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน ฿หຌสัไ ง฿หຌมีผลตัๅ งตวันออกคำสัไ ง วຌนตกรณี มี หตุ  
  ตามขຌอ ๔ํ ิํี/ิ๎ี ฿หຌสัไง฿หຌมีผลยຌอนหลังเดຌ  

๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ   
 ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเข พิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

       หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ  ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 
รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนั งสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใเดຌ  ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไ งนีๅ  ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์  
ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทกุข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



๏ 

 

 ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏  
 รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.... 

รืไอง ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนทนการสัไงพักราชการ  

--------------------------------- 

อຌางถึงคำสัไง....................................................ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ................................. 
฿หຌ..............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน.......................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง.......... 
ิชืไอตำหนงละระดับี.............สังกัด....................... ตำหนงลขทีไ...............งินดือน..........................บาท 
พักราชการ ฿นกรณีทีไ…ิถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวนตามคำสัไง
............ ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ.................................)/(ถูกฟ้องคดีอาญาตอศาล..................... คดีหมายลข
ดำทีไ............../ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาจนตกป็นผูຌตຌองหาี...ดย฿หຌพักราชการ ตัๅงตวันทีไ...............  
ป็นตຌนเป 

บัดนีๅ พิจารณาหในวา...(การสอบสวนพิจารณา/การดำนินคดี)…จะเมลຌวสรใจดยรใว 
สมควร฿หຌ...................ิชืไอี....................ออกจากราชการเวຌกอน  

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๔๏ ละขຌอ ๔๐ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

จึงสัไง฿หຌ...................ิชืไอี..................ออกจากราชการเวຌกอน ทนการสัไงพักราชการ  

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ........................……ซึไงป็นวันสัไงพักราชการ ป็นตຌนเป   

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ดว. ๕/๑ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี...........ํ 

 

 

หมายเหตุ    ํ.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ     
                    ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌ เขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

                    ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏                
                    รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

       หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 
รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไ งนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ ป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใเดຌ  ภาย฿นสามสิบวันนั บตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไ งนีๅ  ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์  
ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



หมวด ๘  
สวนที่ ๎ 

คำสั่งใหຌกลับขຌาปฏิบัติราชการ ละคำสั่งใหຌกลับขຌารับราชการ 

ตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลหงคดี  
บบ ดว. ํ์/ํ ถึง ดว. ํ์/๏ 

 

บบ ดว. คำสั่งรื่อง 

ํ์/ํ ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)... ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวนกลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ/รับราชการ).... ละดำนินการตามมาตรา ๙๖ 

ํ์/๎ ฿หຌผูຌถูกสัไง…(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน )… ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวนกลับขຌา... (ปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ/รับราชการ) … ละสัไงยุติรืไองทีไถูกกลาวหา 

ํ์/๏ ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไ....(ถูกฟ้องคดีอาญา/ตຌองหาวากระทำความผิดอาญา)....
กลับขຌา…(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... 

 

 

 



 

 

                                 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี... ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

กลับขຌา...ิปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการี.... ละดำนินการตามมาตรา ๕๒ 

--------------------------------- 

อຌางถึงคำสัไง........................................ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ……………..............................
฿หຌ............ิชืไอี..........ลขประจำตัวประชาชน................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง............... 
....ิชืไอตำหนงละระดับี................สังกัด.............................ตำหนงลขทีไ............งินดือน.............บาท 
….(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ตามคำสัไง..................... 
ทีไ ....../๎๑...... สัไง ณ วันทีไ ........฿นรืไองํ...........................................................................................  
.................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................................................................
ดย฿หຌ…..(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)……ตัๅงตวันทีไ………………………ป็นตຌนเป  

บัดนีๅ (พิจารณาหในวา....................ิชืไอี.................... /อ.ก.พ. ..........ิชืไอ อ.ก.พ.ี............. 
฿นการประชุมครัๅงทีไ..../๎๑....มืไอวันทีไ...............พิจารณาละมีมติวา...........ิชืไอี...............ี กระทำผิดวินัย
อยางเมรຌายรง กรณีมืไอครัๅง................ิระบุขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญดยสรุปวา ขณะดำรงตำหนง฿ด 
สวนราชการ฿ด กระทำการอยางเร มืไอ฿ด ป็นกรณีความผิดฐาน฿ด ตามมาตรา฿ด หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละควรเดຌรับทษสถานทษละอัตราทษ฿ด หรือควรงดทษ฿หຌ 
พราะหต฿ุดี......................................................................................................................... .............................. 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี....ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง มาตรา ๕๒  
ละมาตรา ํ์ํ วรรคสอง/มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ วรรคสองี.... 
ห งพระราชบัญญั ติ ระบี ยบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ ขຌอ ๒๓ ขຌอ ๒๕ ขຌอ ๓์   
....ิขຌอ ๔๒ ิ๎ี/ขຌอ ๔๓ ิ๎ี ี…. ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
จึงสัไง ดังนีๅ 

 

บบ ดว. ํ์/ํ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ํ. ฿หຌ.............ิชืไอี..................กลับขຌา...ิปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการี... ฿นตำหนง๎ 
ประภท...........................ระดับ ...................ตำหน ง.............ิชืไ อตำหน งละระดับ๏ี................. 
สังกัด.....................................ตำหนงลขทีไ.................งินดือน................. ..........บาท 

ทัๅงนีๅ ตัๅงต.........................................… ป็นตຌนเป๐ 

๎. ฿หຌ............. 

(ลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

                  ลงทษลดงินดือน...........ิชืไอี.........฿นอัตรารຌอยละ........ของงินดือน................บาท  
ป็นจำนวนงินทีไลด...............บาท๑ ละลดลຌว฿หຌเดຌรับงินดือน....................บาท ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมคีำสัไงนีๅ  
ป็นตຌนเป 

                   ลงทษตัดงินดือน........ิชืไอี........฿นอัตรารຌอยละ........ ...ของงินดือน...............บาท ป็นงิน
ทีไ฿หຌตัดดือนละ......................บาท๑ ป็นวลา..............ดือน ทัๅงนีๅ ตัๅงตดือนทีไมีคำสัไงนีๅป็นตຌนเป  

                   ลงทษภาคทัณฑ์................ิชืไอี...................ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงนีๅปน็ตຌนเป 

                  งดทษ.........ิชืไอี...........ดย฿หຌ....ิทำทัณฑ์บนป็นหนังสือ/วากลาวตักตือน๒ี...... 

  ๏. งินดือนระหวางทีไ ................ิชืไอี..............ถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอน)… ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน  

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

ิกรณีสัไงลงโทษี 

                      หากทานประสงค์จะอุทธรณ์คำสัไงนีๅ  ฿หຌ อุทธรณ์ตอ ก.พ.ค. ดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยืไนตอพนักงานผูຌรับอุทธรณ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือจะสงหนังสืออุทธรณ์ทางเปรษณีย์ ลงทะบียนเปยัง
สำนักงาน ก.พ. กใ เดຌ  ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไ งนีๅ ตามมาตรา ํํ๐  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณ์  
ละการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 



๏ 

 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

  ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๓........... 

 

หมายเหตุ    ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 

  ๎ .  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภท 

    ละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด  
                 ๏.  ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

              ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
 ๐. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ 
          ราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง  

  ๑.  ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองตัดหรือลดมีศษเมถึงสิบบาท฿หຌปัดศษทิๅง 

ิกรณีสัไงงดโทษี 

กรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไง 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือยืไนตอปลัดกระทรวงซึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาของทานหรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยสงทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังปลัดกระทรวงกใเดຌ ภาย฿น
สามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัยรืไอง 

รຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 

กรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไง 

 หากทานประสงค์จะตຌยຌงคำสัไงนีๅ  ฿หຌทำคำรຌองทุกข์ป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
ดยยืไนตอพนักงานผูຌรับคำรຌองทุกข์ทีไสำนักงาน ก.พ. ลขทีไ  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หรือยืไนคำรຌองทุกข์ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนเปยังสำนักงาน ก.พ.  
กใเดຌ ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทราบหรือถือวาทราบคำสัไงนีๅ ตามมาตรา ํ๎๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกข์ละการพิจารณาวินิจฉัย
รืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



๐ 

 

  ๒.  การทำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือวากลาวตักตือน ฿หຌดำนินการตางหากยกจากคำสัไงนีๅ 
  ๓. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ 
                    ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

                    ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏                 
                    รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ....../๎๑..... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง…(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)… ฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 

  กลับขຌา... (ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ) … ละสัไงยุติรืไองทีไถูกกลาวหา 
 --------------------------------- 

  อຌางถึงคำสัไง........................................ทีไ....../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ……………..............................
฿หຌ ............ิชืไอี.......................ลขประจำตัวประชาชน.......................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ  
ตำหนง.........ิชืไอตำหน งละระดับี..........สังกัด.......................................ตำหนงลขทีไ ............. 
งินดือน...................บาท……..(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)…..฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน 
ตามคำสัไง.....................ทีไ ....../๎๑...... สัไง ณ วันทีไ ........ .....฿นรืไองํ.................................................. 
...................................................................................................................................................... ......................  
............................................................................................................................................................................   

ดย฿หຌ…..(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)….. ตัๅงตวันทีไ……………………ป็นตຌนเป 

  บัดนีๅ (พิจารณาหในวา.................ิชืไอี................../อ.ก.พ. ...... ......….ิชืไอ อ.ก.พ.ี............. 
฿นการประชุมครัๅงทีไ..../๎๑....มืไอวันทีไ..............พิจารณาละมีมติวา.........(ชืไอี...............ี มิเดຌกระทำผิดวินัย 
ดยหในวา......ิระบุพฤติการณ์ละหตุผลทีไเมป็นความผิดทางวินัยี................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................   

ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ....ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ  
วรรคสอง/มาตรา ๕๓ วรรคสอง ละมาตรา ํ์ํ วรรคสองี....หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 
พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบขຌอ ๒๒ ...ิขຌอ ๔๒ ิ๏ี/ขຌอ ๔๓ ิ๏ี ี.. ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 

ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

ํ. ฿หຌ..............ิชืไอี............... กลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ).…฿นตำหนง๎ 

ประภท.................... ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับ๏ี....... สังกดั......................ตำหนงลขทีไ.................
งินดือน...........................บาท 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงต.........................................… ป็นตຌนเป๐ 

บบ ดว. ํ์/๎ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

๎. ยุติรืไอง..............ิชืไอี..........................ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

 ๏.  งินดือนระหวางทีไ................ิชืไอี..............ถูกสัไง....ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน .ี...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๑........... 

 

 

หมายเหตุ     ํ . ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา  
  ๎ .  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน฿นประภท 

   ดียวกันละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด 

 ๏. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงานตำหนง 
             ฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 

  ๐. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ 
          ราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง  

  ๑.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ               
                    ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

                    ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏       
                     รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ........./๎๑...... 

รืไอง  ฿หຌผูຌถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)….฿นกรณีทีไ....ิถูกฟ้องคดีอาญา/ 
ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาี....กลับขຌา…(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... 

--------------------------------- 

อຌางถึงคำสัไง...................................ทีไ..../๎๑.... สัไง ณ วันทีไ................................................ 
฿หຌ.............ิชืไอี..............ลขประจำตัวประชาชน..........................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ตำหนง….............(ชืไอตำหนงละระดับ)....................สังกัด.......................ตำหนงลขทีไ…………….......… 

งินดือน...........................บาท….(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)… ฿นกรณีทีไ….ิถูกฟ้องคดีอาญา 

ตอศาล....................คดีหมายลขดำทีไ................/ตຌองหาวากระทำความผิดอาญาจนตกป็นผูຌตຌองหาี.... 
ดย฿หຌ….(พักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอน)…. ตัๅงตวันทีไ...............................ป็นตຌนเป 

฿หຌลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออก 

                      บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล..................มีคำพิพากษาถึงทีไสุด  คดีหมายลขดำ
ทีไ...............คดหีมายลขดงทีไ..................พิพากษาวา.........ิชืไอี..........กระทำผิดอาญาฐาน.....ิรวมทัๅงความผิด
ทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษี......จนเดຌรับทษ.....ิจำคุก/หนักกวาจำคุกี........ตศาล...... 
ิรอการกำหนดทษ/รอการลงทษ/เดຌรับทษ......ิอยางอืไนี ี...........................................................................ํ 

                     บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล.....................มีคำพิพากษาถึงทีไสุด คดีหมายลขดำ
ทีไ........................คดหีมายลขดงทีไ...........................มิเดຌวินิจฉัยวา..................ิชืไอี.................กระทำผิดอาญา 
ดยพิพากษาวา................ิระบุสาระสำคัญของคำพิพากษาี...................................................................... 
.................................................................................................................................................... ......................๎ 

                     บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยมิเดຌมีการฟ้องคดีอาญา฿นกรณีทีไ...............ิชืไอี...............
ตกป็นผูຌตຌองหานัๅน ดย...................ิระบุหตุทีไเมมีการฟ้องี............................................................................๎  

 

บบ ดว. ํ์/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

ฉะนัๅ น อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ...ี ละมาตรา ํ์ํ วรรคสอง ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ....ิขຌอ ๔๔ ิ๏ี /ขຌอ ๔๔ ิ๐ี) / 
(ขຌอ ๔๕ ิ๏ี/ขຌอ ๔๕ ิ๐ี ).... ละขຌอ ๕ํ ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
จึงสัไง ดังนีๅ 

ํ. ฿หຌ..............ิชืไอี................กลับขຌา...(ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ)... ฿นตำหนง๏  
ประภท.......................ตำหนง .........(ชืไอตำหนงละระดับ )๐ ..........สังกัด................................. . 
ตำหนงลขทีไ...................งินดือน.....................บาท 

 ทัๅงนีๅ ตัๅงต....................................... ..… ป็นตຌนเป๑ 

๎. งินดือนระหวางทีไ................ิชืไอี..............ถูกสัไง...(พักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอน)...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 
 

ิลงชืไอี 

ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 
...........ิตำหนงี๒........... 

 

หมายเหตุ    .ํ  ป็นกรณีตามขຌอ ๔๔ ิ๏ี / ขຌอ ๔๕ (๏) ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

 ๎.  ป็นกรณีตามขຌอ ๔๔ ิ๐ี / ขຌอ ๔๕ (๐) ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

 ๏.  ตຌองสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/รับราชการ ฿นตำหนงตามดิมหรือตำหนงอืไน  
                         ฿นประภทละระดับดียวกัน หรือ฿นตำหนงประภทละระดับทีไ ก.พ. กำหนด  
  ๐. ชืไอตำหนงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ตำหนง฿นสายงาน 

   ตำหนง฿นการบริหารงานทีไ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ิถຌามีี 
  ๑. การสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿หຌสัไง฿หຌกลับขຌาปฏิบัติ 
                         หนຌาทีไราชการหรือกลับขຌารับราชการ ฿นวันทีไกำหนด฿นคำสัไงซึไงตຌองเมกอนวันทีไออกคำสัไง 
  ๒. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทนตามพระราชบัญญัติ             
                          ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติมหรือเดຌรับมอบหมาย 

                         ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ  นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ  ๎๔ กันยายน        
                              ๎ ๑๑๏ รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย  
                         ฿หຌระบุฐานะดຌวย 



หมวด ๘ 

สวนที่ ๓  
คำสั่งตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลหงคดี กรณีมีหตุที่เมตຌอง฿หຌ 

กลับขຌาปฏิบัติหนຌาที่ราชการหรือกลับขຌารับราชการ 

บบ ดว. ๑๑/๑ ถึง ดว. ๑๑/๓ 

 

บบ ดว. ๑๑ คำสั่งรื่อง 

ํํ/ํ สัไงงดทษตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ สำหรับผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิเขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/เขຌารับราชการี... 

ํํ/๎ สัไงยุติเรืไอง สำหรับผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิเขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/เขຌารับราชการี.... 

ํํ/๏ ฿หຌพຌนจากการเป็นผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี...฿นกรณีทีไถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวา
กระทำความผิดอาญา ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิเขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/เขຌารับราชการี... 

 

 

 



   

 

 

 ครุฑ  

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑... 

รืไอง สัไงงดทษตามมาตรา ํ์์ วรรคสีไ สำหรับผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง................................... ทีไ.../๎๑... สัไง ณ วันทีไ........................฿หຌ........ิชืไอี............ 
ลขประจำตัวประชาชน..............................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง.........ิชืไอตำหนงละระดับี..........
สังกัด........................... ตำหนงลขทีไ.............. งินดือน...................บาท ...ิพักราชการ/ออกจากราชการ 

เวຌกอนี... ฿นกรณีทีไถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ตามคำสัไง...............
ทีไ.../๎๑... สัไง ณ วันทีไ............................. ฿นรืไองํ....................................................................................... 
.................................................................................................... ...........................................................  
ดย฿หຌ........ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี...... ตัๅงตวันทีไ...................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ ิพิจารณาหในวา.............ิชืไอี......../อ.ก.พ. ..........ิชืไอ อ.ก.พ.ี.............฿นการประชุม
ครัๅงทีไ ..../๎๑... มืไอวันทีไ ..........................พิจารณาละมีมติวา...........ิชืไอี...........ี กระทำผิ ดวินัย 

อยางเมรຌายรง กรณีมืไอครัๅง........ิระบุขຌอทใจจริงอันป็นสาระสำคัญดยสรุปวา ขณะดำรงตำหนง฿ด  
สวนราชการ฿ด กระทำการอยางเร มืไอ฿ด ป็นกรณีความผิดฐาน฿ด ตามมาตรา฿ด หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละควรเดຌรับทษสถานทษละอัตราทษ฿ดี............................... 
............................................................................................................................................................................
....................................................... .................................................................................................................  
ตมี หตุทีไ เมอาจสัไง฿หຌกลับ......ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ ราชการ/ขຌารับราชการี...... นืไองจาก..........ิระบุ หตุ   
ตามขຌอ ๔๒ ิ๎ี /ขຌอ ๔๓ ิ๎ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ลຌวตกรณีี................ 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ..ี ...ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง /มาตรา ๕๓  
วรรคสองี.....ละมาตรา ํ์์ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
ประกอบ...ิขຌอ ๔๒ ิ๎ี/ขຌอ ๔๓ ิ๎ีี...ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ฿หຌ................ิชืไอี.................พຌนจากการป็นผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอนี...ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ดยเมตຌองกลับ......ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี........ 

 ๎. งดทษ..........ิชืไอี.............................. 

บบ ดว. ํํ/ํ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ๏. งินดือนระหวางทีไ............ิชืไอี............ถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                           ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๎ี........... 

 

 

หมายเหตุ ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 

 ๎. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย  

 



 

 

  ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑.. 

รืไอง  สัไงยุติรืไอง สำหรับผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี....  

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง................................ทีไ.../๎๑... สัไง ณ วันทีไ......................฿หຌ........ิชืไอี............ 
ลขประจำตัวประชาชน..............................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง......ิชืไอตำหนงละระดับี......
สังกัด.....................ตำหนงลขทีไ.............. งินดือน.................บาท ...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน ตามคำสัไง............................. 
ทีไ.../๎๑... สัไง ณ วันทีไ.......................... ฿นรืไองํ.......................................................................... .................. 
.................................................................................................... ........................................................... 
ดย฿หຌ...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... ตัๅงตวันทีไ..............................ป็นตຌนเป 

 บัดนีๅ ิพิจารณาหในวา.............ิชืไอี........../อ.ก.พ. ........ิชืไอ อ.ก.พ.ี......... ฿นการประชุม 

ครัๅงทีไ.../๎๑... มืไอวันทีไ..........................เดຌพิจารณาลຌวมีมติวา.............ิชืไอี.............ี... มิเดຌกระทำผิดวินัย 

฿นรืไองทีไถูกกลาวหา ดยหในวา.......ิระบุพฤติการณ์ละหตุผลทีไเมป็นความผิดทางวินัยี......................... 
.................................................................................................................................................................. ..... 
...................................................................................................................... ................................................. 
จึงหในควรยุติรืไอง ตมีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี.................... 
นืไองจาก.........ิระบุหตุ ตามขຌอ ๔๒ ิ๏ี /ขຌอ ๔๒ ิ๐ี /ขຌอ ๔๓ ิ๏ี /ขຌอ ๔๓ ิ๐ี ของกฎ ก.พ. วาดຌวย 

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ลຌวตกรณีี..................................................................... ....................... 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ ิ....ี ...ิมาตรา ๕๏ วรรคสอง/มาตรา ๕๓  
วรรคสองี...ละมาตรา ํ์ํ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ 

ขຌอ ๒๒ ละ...ิขຌอ ๔๒ ิ๏ี/ขຌอ ๔๒ ิ๐ี /ขຌอ ๔๓ ิ๏ี/ขຌอ ๔๓ ิ๐ีี....ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการ 

ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ฿หຌ.............ิชืไอี.............พຌนจากการป็นผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอนี...ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ดยเมตຌองกลบั.....ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี..... 

 ๎. ยุติรืไอง..............ิชืไอี.............ตัๅงตวันทีไมีคำสัไงป็นตຌนเป 

บบ ดว. ํํ/๎ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ๏. งินดือนระหวางทีไ .............ิชืไอี........... ถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอนี...ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

  สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                             ิลงชืไอี 

 ิ.............ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนง๎ี........... 

 

 

หมายเหตุ ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 
 ๎. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย 

 

 



 

 

 

ครุฑ 

คำสัไง.................................... 
ทีไ..../๎๑... 

 

รืไอง  ฿หຌพຌนจากการป็นผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี...฿นกรณีทีไถูกฟ้องคดีอาญา 

หรือตຌองหาวากระทำความผิดอาญา ดยเมตຌองสัไง฿หຌกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี... 

--------------------------------- 

 อຌางถึงคำสัไง.................................ทีไ..../๎๑.. สัไง ณ วันทีไ......................฿หຌ .........ิชืไอี........ 
ลขประจำตัวประชาชน.................................ขຌาราชการพลรือนสามัญ ตำหนง...ิชืไอตำหนงละระดับี... 
สังกัด................... ตำหนงลขทีไ........... งินดือน...................บาท ...ิพักราชการ /ออกจากราชการเวຌกอนี... 
฿นกรณีทีไ...ิถูกฟ้องคดีอาญาตอศาล..............คดีหมายลขดำทีไ..................... /ตຌองหาวากระทำความผิดอาญา
จนตกป็นผูຌตຌองหา ลຌวตกรณีี... ดย฿หຌ...ิพักราชการ/ออกจากราชการเวຌกอนี... ตัๅงตวันทีไ......................
ป็นตຌนเป 

ิลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล....................มีคำพิพากษาถึงทีไสุด คดีหมายลขดำ  

ทีไ ......................คดีหมายลขดงทีไ ....................... พิพากษาวา..........ิชืไอี............กระทำผิดอาญา  

ฐาน...ิรวมทัๅงความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษี...จนเดຌรับทษ...ิจำคุก/หนักกวาจำคุกี...
ตศาล...ิรอการกำหนดทษ/รอการลงทษ/฿หຌรับทษ...ิอยางอืไนี...ี................................................................ 

บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยศาล.................... มีคำพิพากษาถึงทีไสุด คดีหมายลขดำ
ทีไ........................ คดีหมายลขดงทีไ........................... มิเดຌวินิจฉัยวา..............ิชืไอี..............กระทำผิดอาญา 
ดยพพิากษาวา.................ิระบสุาระสำคัญของคำพิพากษาี........................................................................... 

บัดนีๅ ปรากฏผลหงคดีถึงทีไสุด ดยมิเดຌมีการฟ้องคดีอาญา฿นกรณีทีไ...............ิชืไอี...............
ตกป็นผูຌตຌองหานัๅน ดย........ิระบุหตุทีไเมมีการฟ้องี.........................................................................................  

  

บบ ดว. ํํ/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

-------------------------------------- 



๎ 

 

 ผลหงคดีถึงทีไสุดดังกลาว ป็นกรณีทีไจะตຌองสัไง฿หຌผูຌนีๅกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ 
/ขຌารับราชการ .ี..ตมีหตุทีไเมอาจสัไง฿หຌกลับ...ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี....นืไองจาก...ิระบุหตุ 
ตามขຌอ ๔๔ วรรคสอง /ขຌอ ๔๕ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  
ลຌวตกรณีี ............................................................................................................................................ ........... 

 ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๑๓ .ิ.ี ละมาตรา ํ์ํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ประกอบ...ิขຌอ ๔๔ วรรคสอง/ขຌอ ๔๕ วรรคสองี... ของกฎ ก.พ.  
วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

 ํ. ฿หຌ.................ิชืไอี................พຌนจากการป็นผูຌถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการ 

เวຌกอนี...ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ดยเมตຌองกลับ.....ิขຌาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ/ขຌารับราชการี.......  

 ๎. งินดือนระหวางทีไ..............ิชืไอี..........ถูกสัไง...ิพักราชการ/฿หຌออกจากราชการเวຌกอนี...
ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                            ิลงชืไอี 

 ิ...........ชืไอผูຌสัไง.............ี 

 ...........ิตำหนงํี........... 

 

 

 

หมายเหต ุ ํ.  ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ
  ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

  ฿หຌปฏิบัติทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํํ/ว ๏๑ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๑๏ 
  รืไอง หลักกณฑ์การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินการทางวินัย ฿หຌระบุฐานะดຌวย
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