
 

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
   
 


