
 

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 

  

 


