
หมวด ๔  
สวนที่ ๑  

คำสั่งพักราชการ ละคำสั่ง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน 

บบ ดว. ๕/๑ ถึง ดว. ๕/๕ 

 

บบ ดว. คำสั่งรื่อง 

๙/ํ ฿หຌพักราชการ กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายแรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

๙/๎ ฿หຌพักราชการ กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

๙/๏ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายแรงจนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

๙/๐ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

๙/๑ ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนแทนการสัไงพักราชการ  

 

 



 

 

 

ครุฑ 

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

รืไอง  ฿หຌพักราชการ กรณถีูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง 
จนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

                                 บบ ดว. ๕/ํ  

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

ิลงชืไอี 

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

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

 ละคำสัไงตัๅงกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 

๏. การสัไงพักราชการ฿หຌสัไงพักตัๅงตวันออกคำสัไง วຌนตกรณีมีหตุตามขຌอ ๔ํ ิํี/ิ๎ี ฿หຌสัไงพัก 

         ยຌอนหลังเดຌ 
๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม  หรือเดຌรับมอบหมาย 

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

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

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

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

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

ละการพจิารณาวินิจฉัยรืไองรຌองทุกข์ พ.ศ. ๎๑๑ํ 



 

 

 

ครุฑ 

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

รืไอง  ฿หຌพักราชการ กรณถีูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา  

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

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

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

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

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

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

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

                                 บบ ดว. ๕/๎  

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

ิลงชืไอี 

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

 

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

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

         ยຌอนหลังเดຌ 
๐. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม  หรือเดຌรับมอบหมาย 

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

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

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

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

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



  

 

 

ครุฑ 

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

รืไอง  ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง 
จนถูกตัๅงกรรมการสอบสวน  

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

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

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

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

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

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

เวຌกอน  

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

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

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

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

 

 

 

บบ ดว. ๕/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

 

ิลงชืไอี 

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

 

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

ละคำสัไงตัๅงกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 

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

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

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

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

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

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

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



  

 

 

ครุฑ 

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

รืไอง  ฿หຌออกจากราชการเวຌกอน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตຌองหาวากระทำผิดอาญา 

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

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

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

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

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

การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒  

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

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

 

 

 

 

บบ ดว. ๕/๐ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

 

ิลงชืไอี 

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

 

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

                    ลหุทษ ละถຌาถูกฟ้องหรือตຌองหาหลายคดีละมีหตุ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนเดຌทุกคดี 
                    ฿หຌระบุทุกคดี 

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

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

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

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

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

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



๏ 

 

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



 

 

 

ครุฑ 

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

รืไอง ฿หຌออกจากราชการเวຌกอนทนการสัไงพักราชการ  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ดว. ๕/๑ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

 

สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

ิลงชืไอี 

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

 

 

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

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

ิทຌายคำสัไงลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 
ิกรณีผูຌวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีผูຌบังคับบัญชาเป็นผูຌสัไงี 

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

ิกรณีหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผูຌบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจຌาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผูຌสัไงี 

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


