
หมวด ๘ 

สวนที่ ๓  
คำสั่งตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลหงคดี กรณีมีหตุที่เมตຌอง฿หຌ 

กลับขຌาปฏิบัติหนຌาที่ราชการหรือกลับขຌารับราชการ 

บบ ดว. ๑๑/๑ ถึง ดว. ๑๑/๓ 

 

บบ ดว. ๑๑ คำสั่งรื่อง 

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

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

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

 

 

 



   

 

 

 ครุฑ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บบ ดว. ํํ/ํ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                           ิลงชืไอี 

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

 ...........ิตำหนง๎ี........... 

 

 

หมายเหตุ ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 

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

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

 



 

 

  ครุฑ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ จึงสัไง ดังนีๅ 

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

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

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

บบ ดว. ํํ/๎ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

เวຌกอนี...ตามคำสัไงทีไอຌางถึง ฿หຌจายเดຌมืไอกรณีถึงทีไสุดตามกฎหมายหรือระบียบวาดຌวยการนัๅน 

  สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                             ิลงชืไอี 

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

 ...........ิตำหนง๎ี........... 

 

 

หมายเหตุ ํ.  ระบุรืไองกลาวหาอยางสัๅน โ ดยเมตຌองสดงขຌอทใจจริงละพฤติการณ์อันป็นขຌอกลาวหา 
 ๎. ถຌาป็นผูຌรักษาราชการทน หรือเดຌรับมอบอำนาจ฿หຌปฏิบัติราชการทน ตามพระราชบัญญัติ

ระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม หรือเดຌรับมอบหมาย 

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

 

 



 

 

 

ครุฑ 

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

 

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

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

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

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

ิลือก฿ชຌ฿หຌตรงกับกรณี สวนทีไเม฿ชຌ฿หຌตัดออกี 

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

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

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

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

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

  

บบ ดว. ํํ/๏ 

บบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 

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



๎ 

 

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

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

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

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

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

 สัไง  ณ  วันทีไ …………………………………….. 

                                            ิลงชืไอี 

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

 ...........ิตำหนงํี........... 

 

 

 

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

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


