
 

 

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 

 

 


