
ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ.2539 

    

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  (5)  และมาตรา  101  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ก.พ. จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

   ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับ 
การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ.2539” 

  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 
วันออกระเบียบนี้เปนตนไป 

  ขอ  3  การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัย  ซึ่งตามมาตรา   
101  ใหทําเปนคําสั่ง  และในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด   
ตามมาตราใด  นั้น  วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

   ขอ  4  การสัง่ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรอืลดขั้นเงินเดือน  ตามมาตรา   
103  มาตรา  104  วรรคสอง  หรือมาตรา  109  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี ่ หรือวรรคเจ็ด   
หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง  เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ   
หรือใหออกจากราชการไวกอน  ในกรณีตามที่กฎ  ก.พ. วาดวยการสั่งพักราชการและการ 
สั่งใหออกจากราชการไวกอน  ไดกําหนดใหสั่งลงโทษยอนหลังไดก็ใหสั่งลงโทษยอนหลังได   
และใหทําคําสั่งดังกลาวตามตัวอยางที่  1  ตัวอยางที่  2  หรือตัวอยางที่  3  ทายระเบียบนี้ 

   ขอ  5  การสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  ตามมาตรา  104   
หรือการสั่งลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนที่ใชบงัคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.2535  ใชบังคับ  จะสั่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ   
ก.พ.  วาดวยการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  และใหทาํคําสั่งดังกลาว 
ตามตัวอยางที่  4  ทายระเบียบนี้ 
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   ขอ  6  การสัง่เพิ่มโทษ  หรือลดโทษ  เปนไลออก  หรือปลดออกจากราชการ   
ตามมาตรา  104  หรือเปนโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2535  ใชบังคับ  จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด  ใหนําขอ  5  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

   ขอ  7  การสัง่เพิ่มโทษ  หรือลดโทษ  เปนลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  หรือ
ภาคทัณฑ  ใหสั่งยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ  ทั้งนี้การสั่งยอนหลังดังกลาว 
ไมมีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชนที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับไปแลว 

  ขอ  8  การสัง่ลดโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  ตามมาตรา  104   
หรือใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ  เปน 
ลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  หรือภาคทัณฑ  จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด  ใหนําขอ 4   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  9  คําสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ตามมาตรา  109  วรรคสอง  
วรรคสาม  วรรคสี่  หรือวรรคเจ็ด  ใหทําคําสั่งดังกลาวตามตัวอยางที่ 5  ตัวอยางที่  6  หรือตัวอยาง 
ที่  7  ทายระเบียบนี้ 

  ขอ  10  คําสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ที่กระทรวง  ทบวง  กรม   
สั่งตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา  9  ใหทําคําสั่งดังกลาว 
ตามตัวอยางที่  8  ทายระเบียบนี้ 

  ขอ  11  การสั่งยกโทษ  งดโทษ  ลดโทษ  หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ  ตามมาตรา   
125  (1) (2)  หรือ  (3)  ใหทําคําสั่งดังกลาวตามตัวอยางที่ 9  ทายระเบียบนี้ 

  ขอ  12  การสั่งยกโทษ  งดโทษ  ลดโทษ  หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณ  ตามมาตรา   
125  (4)  หรือมาตรา  126  และการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ  ใหทําคําสั่งดังกลาว 
ตามตัวอยางที่  10  ทายระเบียบนี้ 
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  ขอ  13  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ใหทําเปน 
คําสั่ง  มีสาระสําคัญ  แสดงเลขที่   และวัน  เดือน  ป  ที่ออกคําสั่งเดิม  ขอความเดิมตอนที่แกไข  
เปลี่ยนแปลง  และขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงแลว 

  ขอ  14  ใหเลขาธิการ  ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2539 
       (ลงชื่อ)     บรรหาร   ศลิปอาชา 
         (นายบรรหาร  ศิลปอาชา) 
                 นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่  1 
(มาตรา  103) 

ครุฑ 
คําสั่ง…(ระบุชื่อสวนราชการ)…. 
ที่………../…….(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง   ลงโทษภาคทัณฑ 

    

   ดวย…....(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……..ขาราชการพลเรือน……….(ระบุประเภท) 
ตําแหนง………………………………ระดับ…………………สังกัด…………………………… 
ตําแหนงเลขที่………………..รับเงินเดือนในอันดับ…………………..ข้ัน………………….บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณ…ี…….(ระบุกรณีกระทาํผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณ)ี 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน………………………………………………………. 
ตามมาตรา………………………….แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ………. 
สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ / และ  อ.ก.พ…………..(ระบุชื่อ)…………………………………… 
ในการประชมุครั้งที่…………../………….(เลข  พ.ศ.)  เมื่อวันที่……………………....พ.ศ……… 
ไดมีมติใหลงโทษภาคทัณฑ 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103  (ถาสั่งตามมติของ  อ.ก.พ. ใหเพิ่ม
มาตรา  104  วรรคสอง  และถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎ  ก.พ.  ฉบับที่…….(พ.ศ…………)  จึงใหลงโทษภาคทัณฑ
………………….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……………………… 

   ทั้งนี้  ตั้งแต………………………………...พ.ศ…………เปนตนไป 
    สั่ง  ณ  วันที…่…………………………พ.ศ…………… 
     (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง…………….) 
      …………..(ตําแหนง)……….…. 

 



2 
 

หมายเหต ุ 1. การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกลงโทษ  ใหระบุชื่อตัว  ชือ่สกุล  ตําแหนง 
   ในการบริหารงาน  และตําแหนงในสายงาน  ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งให 
   ประจําสวนราชการตามมาตรา  69  หรือใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน   
   ตามมาตรา  70  ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนง และระดับ 
   2. การระบุมาตราความผิด  ถาผิดหลายมาตราใหระบุทุกมาตรา  ถามาตราใด 
   มีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย  และใหระบุตามพระราชบัญญัตริะเบียบ 
   ขาราชการพลเรือนที่ใชอยูในขณะกระทําผิด 
   3. กฎ  ก.พ.  ฉบับที่……..(พ.ศ…………)   หมายถึงกฎ  ก.พ.  วาดวยอํานาจ 
   การลงโทษ  ออกตามความในมาตรา  103   
   4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่  2 
(มาตรา  103) 

ครุฑ 
คําสั่ง……..(ระบุชื่อสวนราชการ)…… 

ที่………./………..(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษตัดเงินเดือน 

    

   ดวย……(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……ขาราชการพลเรือน………..(ระบุประเภท) 
ตําแหนง…………………………….ระดับ…………………สังกัด…………………………….. 
ตําแหนงเลขที่……………………รับเงินเดือนในอันดับ…………………ข้ัน………………บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณ…ี…..(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณ)ี 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน………………………………………………………. 
ตามมาตรา………………………….แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน……………. 
สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน………..…….. %  เปนเวลา………..………..เดือน / และ  อ.ก.พ.  
 …………(ระบุชื่อ)……………………..ในการประชุมครั้งที่…………../…………(เลข  พ.ศ.) 
เมื่อวันที่……………………..พ.ศ…………ไดมีมติใหลงโทษตัดเงินเดือน…………………… % 
เปนเวลา…………………….เดือน 

    ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103  (ถาสั่งตามมติของ  อ.ก.พ.  ใหเพิ่ม
มาตรา  104  วรรคสอง  และถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ   ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎ  ก.พ.  ฉบับที่……..(พ.ศ………)  จึงใหลงโทษตัดเงินเดือน
……………(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราโทษ)……………..%   เปนเวลา…………….เดือน 
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   ทั้งนี้   ตั้งแตเดือน………………………….พ.ศ…………เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที่…………………………พ.ศ………. 

     (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง……………) 
      ………….(ตําแหนง)………… 

หมายเหต ุ 1. การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกลงโทษ  ใหระบุชื่อตัว  ชือ่สกุล  ตําแหนง 
   ในการบริหารงาน  และตําแหนงในสายงาน  ถาผูถูกลงโทษเปนผูสั่งใหประจํา 
   สวนราชการตามมาตรา  69  หรือใหรบัเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  ตาม 
   มาตรา  70  ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนง  และระดับ 
   2. การระบุมาตราความผิด  ถาผิดหลายมาตราใหระบุทุกมาตรา  ถามาตราใด 
   มีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย  และใหระบุตามพระราชบัญญัตริะเบียบ 
   ขาราชการพลเรือนที่ใชอยูในขณะกระทําผิด 
   3. กฎ  ก.พ.  ฉบับที่……….(พ.ศ………..)  หมายถึงกฎ  ก.พ.  วาดวยอํานาจ 
   การลงโทษ  ออกตามความในมาตรา  103 
   4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่  3 
(มาตรา  103) 

ครุฑ 
คําสั่ง….(ระบุชื่อสวนราชการ) 
ที่……../……….(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง   ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

    

  ดวย….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……ขาราชการพลเรือน………..(ระบุประเภท) 
ตําแหนง………………………….ระดับ………………….สังกัด……………………………….. 
ตําแหนงเลขที่………………………….รับเงินเดือนในอันดับ………………ข้ัน…………….บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณ…ี……(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณ)ี 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน……………………………………………………….. 
ตามมาตรา…………………………….แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ…….. 
สมควรไดรับโทษลดขั้นเงินเดือน……………ข้ัน / และ  อ.ก.พ…………(ระบุชื่อ)………………. 
ในการประชมุครั้งที่………../……….(เลข  พ.ศ.)  เมื่อวันที่…………………..พ.ศ……………….. 
ไดมีมติใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน……………..ข้ัน 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103  (ถาสั่งตามมติของ  อ.ก.พ.  
ใหเพิ่มมาตรา  104  วรรคสอง  และถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎ  ก.พ.  ฉบับที่……(พ.ศ…….)   
จึงใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน…………….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……………….ข้ัน  โดย 
ไดรับเงินเดือนในอันดับ…………………ข้ัน…………………..บาท 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที…่………………………….พ.ศ……… 
     (ลงชื่อ) 
      (………..ชื่อผูสั่ง…………..) 
      …………..(ตําแหนง)……… 
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หมายเหต ุ 1. การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกสั่งลงโทษ  ใหระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ตําแหนง 
   ในการบริหารงาน  และตําแหนงในสายงาน  ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งให 
   ประจําสวนราชการตามมาตรา  69  หรือใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน   
   ตามมาตรา  70  ใหระบุฐานะดังกลาวแทนตําแหนง  และระดับ 
   2. การระบุมาตราความผิด  ถาผิดหลายมาตราใหระบุทุกมาตรา  ถามาตราใด 
   มีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย  และใหระบุตามพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการ 
   พลเรือนที่ใชอยูในขณะกระทําผิด 
   3. กฎ  ก.พ. ฉบับที่………(พ.ศ……..)  หมายถึงกฎ  ก.พ.  วาดวยอํานาจการลงโทษ   
   ออกตามความในมาตรา  103 
   4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่  4 
 (มาตรา  104) 

ครุฑ 
คําสั่ง…….(ระบุชื่อสวนราชการ)….. 

ที่……./……..(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษ………..ออกจากราชการ 

    

   ดวย…(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…..ขาราชการพลเรือน……….(ระบุประเภท) 
ตําแหนง…………………………ระดับ…………………สังกัด……………………………… 
ตําแหนงเลขที่……………………รับเงินเดือนในอันดับ……………..ข้ัน…………………บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณ…ี….(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี) 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ฐาน……………………………………………………… 
ตามมาตรา………………………..แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ………… 
และ  อ.ก.พ……………(ระบุชื่อ)………….ในการประชุมครั้งที่…………/……..(เลข  พ.ศ.) 
เมื่อวันที่……………………..พ.ศ………ไดมีมติใหลงโทษ……………(ระบุสถานโทษและ 
ชื่อผูถูกลงโทษ)……………….ออกจากราชการ 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  104  วรรคสอง  (ถาเปนกรณีกระทาํ 
ผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับใหเพิ่ม 
มาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  

   จึงใหลงโทษ…………….(ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ)…………………. 
ออกจากราชการ  (ถาเปนกรณีตามมาตรา  138  ใหระบุมาตราที่กําหนดโทษตามกฎหมายเกาดวย 
เชน  ตามมาตรา  86  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2518  ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  19  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2520) 
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   ทั้งนี้  ตั้งแต…………………………………เปนตนไป 
    สั่ง  ณ  วันที…่…………………………พ.ศ…….. 
     (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง…………….) 
      …………..(ตําแหนง)…………. 

 

หมายเหต ุ 1. การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกลงโทษ  ใหระบุชื่อตัว  ชือ่สกุล  ตําแหนง 
   ในการบริหารงาน  และตําแหนงในสายงาน  ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งให 
   ประจําสวนราชการตามมาตรา  69  หรือใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน   
   ตามมาตรา  70  หรือถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา    
   107  ใหระบุฐานะดังกลาวไวดวย 
   2. การระบุมาตราความผิด  ถาผิดหลายมาตราใหระบุทุกมาตรา  ถามาตราใด 
   มีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย   และใหระบุตามพระราชบัญญตัิระเบียบ 
   ขาราชการพลเรือนที่ใชอยูในขณะกระทําผิด 
   3. การกําหนดโทษถามีเหตุอันควรลดหยอนจะระบุไวในคําสั่งดวยก็ได   
   4. การสั่งใหคําสั่งมีผลบังคับตั้งแตวันใด  ตองเปนไปตามระเบียบ  ก.พ.  วาดวย 
   วันออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
   5. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่ 5 
(มาตรา  109  วรรคสอง) 

ครุฑ 
คําสั่ง….(ระบุชื่อสวนราชการ)…. 
ที่……../……….(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  เพิ่มโทษ / ลดโทษ / งดโทษ / ยกโทษ 

    

   ตามคําสั่ง…..(ระบุชื่อสวนราชการ)……ที่……../………..ลงวันที่………………. 
พ.ศ………..ลงโทษ…..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…….ขาราชการพลเรือน……..(ระบุประเภท)…….. 
ตําแหนง………………………….ระดับ……………..สังกัด…………………………………….. 
ตําแหนงเลขที่………………………..รับเงินเดือนในอันดับ……………….ข้ัน………………บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณ…ี.(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุก
กรณี)……………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ฐาน……………………………………………………… 
ตามมาตรา………………………..แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ………… 
โดยใหลงโทษภาคทัณฑ / ตัดเงินเดือน……………….%  เปนเวลา……………..เดือน / ลดขั้น 
เงินเดือน………………..ข้ัน  และไดรายงานการลงโทษตามลําดับ  นั้น 

  ……….(ถาผูถูกลงโทษมีตําแหนงหรือสังกัดเปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุตําแหนงและ
สังกัดตลอดจนตําแหนงเลขที่และเงินเดือนปจจุบันดวย)…………………………………………. 

   ………(ระบุตําแหนงผูออกคําสั่ง)…….ไดพิจารณาแลวเห็นวา  การลงโทษดังกลาว
เปนการไมถูกตอง / ไมเหมาะสม  โดย…………………………(ระบุความเห็นโดยสรุป) 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
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………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…………สมควรไดรับการเพิ่มโทษ / ลดโทษเปนลดขั้นเงนิเดือน    
 ………….ข้ัน / ตัดเงินเดือน………………..%  เปนเวลา…………เดือน / ภาคทัณฑ 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103  และมาตรา  109  วรรคสอง   
(ถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  
ประกอบกับกฎ  ก.พ. ฉบับที่…..(พ.ศ………)  จึงใหเพิ่มโทษ / ลดโทษ……………………… 
(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…………….จาก………….(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)………... 
เปน…………..(ระบุสถานโทษและอัตราโทษที่เพิ่มหรือลด  และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน 
ใหระบุดวยวา  โดยใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด  ข้ันใด  เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด 
ข้ันใด)…………………………………… 

   ทั้งนี้   ตั้งแต………………………………..เปนตนไป 
    สั่ง  ณ  วันที…่…………………………พ.ศ………… 
     (ลงชื่อ) 
      (…………ชือ่ผูสั่ง……………..) 
      …………..(ตําแหนง).………… 

หมายเหต ุ 1. กฎ  ก.พ. ฉบับที่…………..(พ.ศ………)  หมายถึง  กฎ  ก.พ.  วาดวย 
       อํานาจการลงโทษออกตามความในมาตรา   103 
   2. ถาเปนกรณีลงโทษตามมาตรา  109  วรรคสอง  ที่ไมใชเปนการเพิ่มโทษ   
   หรือลดโทษ  ใหใชตัวอยางที่  1  ตัวอยางที่  2  หรือตัวอยางที่  3  แลวแตกรณี 
   โดยอนุโลม 
   3. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ   ไมตองใชคําวา  “ทั้งนี้  ตั้งแต……………….. 
       ………………………….เปนตนไป” 
   4. ขอความใดที่ไมใชตองตัดออก 

 

 

 



ตัวอยางที่  6 
(มาตรา  109  วรรคสาม  

หรือวรรคเจ็ด) 

ครุฑ 
คําสั่ง…..(ระบุชื่อสวนราชการ)…… 

ที่………./……..(เลข  พ.ศ.) 
เรื่อง  เพิ่มโทษ / ลดโทษ / งดโทษ  /ยกโทษ 

    

   ตามคําสั่ง……..(ระบุชื่อสวนราชการ)……..ที่………/………….ลงวันที่…………. 
พ.ศ………..ลงโทษ……(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)…….ขาราชการพลเรือน……….(ระบุประเภท)…… 
ตําแหนง………………………..ระดับ………………สังกัด………………………………………. 
ตําแหนงเลขที่………………………..รับเงินเดือนในอันดับ………………..ข้ัน…………….  บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณ…ี.(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป   ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)………. 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน……………………………………………………. 
ตามมาตรา……………………………..แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ……. 
โดยใหลงโทษภาคทัณฑ / ตัดเงินเดือน………………..%  เปนเวลา……………….เดือน / ลดขั้น 
เงินเดือน…………………ข้ัน  ใหรบัเงินเดือนในอันดับ………ข้ัน…………………บาท  นั้น 

   …………..(ถาผูถูกลงโทษมีตําแหนงหรือสังกัดเปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุตําแหนง
และสังกัด  ตลอดจนตําแหนงเลขที่และเงินเดือนปจจุบันดวย)…………………………………… 

…………(ระบุตําแหนงผูออกคําสั่ง)…………ไดสงเรื่องให / รายงานการลงโทษไปยัง                 
อ.ก.พ………….(ระบุชื่อกระทรวง  ทบวง  สวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  กรม  

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  หรือจังหวัด  แลวแตกรณี)………….พิจารณาตามมาตรา  109 
วรรคสาม / มาตรา  109  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  
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และ  อ.ก.พ…………..(ระบุชื่อ)…………..ในการประชุมครั้งที่………./ (เลขที่ พ.ศ.)  เมื่อวันที่ 
 ………………………..พ.ศ………..ไดพิจารณาเห็นวา………………(ถาการฟงขอเท็จจริง 
กรณีกระทําผิด  ฐาน  และมาตราความผิด  เปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุใหปรากฏดวย)……………. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
จึงมีมติใหเพิ่มโทษ / ลดโทษ / งดโทษ / ยกโทษ ……………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………….. 
เปน……….(ระบุสถานโทษและอัตราโทษที่เพิ่มหรือลด)……………………………………... 
   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  104  และมาตรา  109  วรรคสาม /  
มาตรา  109  วรรคเจ็ด  (ถาเปนการลงโทษ  เพิ่มโทษ  หรือลดโทษในกรณีกระทําผิดวินัย 
กอนวันที่พระราชบัญญัตริะเบียบขัาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  
ดวย)  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  จึงใหเพิ่มโทษ / ลดโทษ /  
งดโทษ / ยกโทษ………(ระบุสถานโทษและอัตราโทษที่เพิ่มหรือลด  และสําหรับกรณีลดขั้น 
เงินเดือนใหระบุดวยวา  โดยใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด  ข้ันใด  เปนใหรับเงินเดือน 
ในอันดับใด  ข้ันใด)……………………………………. 
  ทั้งนี้   ตั้งแต………………………………….เปนตนไป 
    สั่ง  ณ  วันที…่………………………พ.ศ………… 
     (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง…………….) 
      …………(ตําแหนง)…………… 
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หมายเหต ุ 1. ถาเปนการลงโทษ  หรือเพิ่มโทษเปนไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ 
 ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ  ใหระบมุาตราที่กําหนดโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับ 
อยูกอนนั้นดวย  เชน  เพิ่มโทษเปนใหออกจากราชการตามมาตรา  86  และมาตรา  86  ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2518  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่  19  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2520   
   2. ถาเปนกรณีลงโทษตามมาตรา  109  วรรคสาม  หรือมาตรา  109  วรรคเจ็ด   
ที่ไมใชเปนการเพิ่มโทษ  หรือลดโทษ  ใหใชตัวอยางที่  1  ตัวอยางที่  2  ตัวอยางที่  3  หรือ 
ตัวอยางที่  4  แลวแตกรณีโดยอนุโลม  ทั้งนี้  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  104  และ 
มาตรา  109  วรรคสาม  หรือตามความในมาตรา  109  วรรคเจ็ด  แลวแตกรณี 
   3. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไมตองใชคําวา  “ ทั้งนี้  ตั้งแต………… 
   ………………………………เปนตนไป 
  4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางที่  7 
(มาตรา  109  วรรคสี่) 

ครุฑ 
คําสั่ง…(ระบุชื่อสวนราชการ)… 
ที่………./……(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  เพิ่มโทษ  / ลดโทษ / งดโทษ / ยกโทษ 
ลงโทษ…………………………… 

    

   ดวยจังหวัด……………………..ไดรายงานการลงโทษ / เพิ่มโทษ / ลดโทษ / 
งดโทษ / ยกโทษ  / ยุติเรื่อง  /  สั่งใหออกจากราชการตามมาตรา……………………..แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ………..แก…………………..(ระบุชื่อผูถูกสั่ง)  
 …………………………….ขาราชการพลเรือน………………..(ระบุประเภท)………………. 
ตําแหนง…………………………..ระดับ…………………….สังกัด………………………….. 
ตําแหนงเลขที่……………………..รับเงินเดือนในอันดับ…………………ข้ัน………………บาท 
(ดูหมายเหตุ  1  และ  2)……………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… นั้น 
   …….(ถาผูถูกสั่ง  มีตําแหนงหรือสังกัดเปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุตําแหนงและสังกัด 
ตลอดจนตําแหนงเลขที่  และอัตราเงินเดือนปจจุบันดวย)…………………………………………. 
  …….(ระบุตําแหนงผูออกคําสั่ง)….ไดสงเรื่องให  อ.ก.พ…………………………. 
(ระบุชื่อกระทรวง  ทบวง  สวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
ทําหนาที่  อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณี)………….พิจารณาตามมาตรา  109  วรรคสี่  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  และ  อ.ก.พ……(ระบุชื่อ)…….ในการ
ประชุม 
ครั้งที่……../ (เลข  พ.ศ.)  เมื่อวันที่………………พ.ศ……….ไดพิจารณาแลวเห็นวา……. 
(ดูหมายเหตุ 3  4  และ  5)…………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
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   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  109  วรรคสี่  (ถาเปนการลงโทษ   
เพิ่มโทษ  หรือลดโทษ  ในกรณีกระทาํผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   จึงให……………………………… 

   ทั้งนี้  ตั้งแต…………………………………..เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันที…่…………………………พ.ศ. 

    (ลงชื่อ) 
      (…………….ชื่อผูสั่ง……………..) 
      ……………(ตําแหนง)…………… 
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หมายเหต ุ 1.  กรณีที่เปนการรายงานการลงโทษ  เพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือสัง่ให 
   ออกจากราชการจากราชการ  ใหระบุกรณีกระทําผิดวินัยโดยสรุปฐาน  และ 
   มาตราความผิด  สถานโทษ  และอัตราโทษ  ตลอดจนคําสั่งของสวนราชการ   
   เลขที่  และวนัเดือนป  (ถามี) 
  2. กรณีที่เปนการสั่งยุติเรื่อง  ใหระบเุรื่อง  หรือกรณีที่ถูกกลาวหาวา  กระทํา 
   ผิดวินัยตามมาตรา  102  โดยสรุป 
   3. ถาเปนกรณีที่  อ.ก.พ. มีมติใหลงโทษ  ใหระบกุรณีกระทําผิดวินัย  โดยสรุป   
   ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี  ฐาน  และมาตราความผิด   
   4. ถาเปนกรณีที่  อ.ก.พ. มีมติใหเพิ่มโทษ ลดโทษ  หรืองดโทษ  โดยฟงขอเท็จจริง 
   กรณีกระทําผิดวินัย  ฐาน  และมาตราความผิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ใหระบุ 
   ใหปรากฏไวดวย 
  5. ถาเปนกรณีที่  อ.ก.พ. มีมติใหยกโทษโดยเห็นวาพยานหลักฐานยังฟงไมได   
   หรือยังไมพอรับฟงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัย  หรือเห็นวาผูถูกลงโทษ 
   ไมไดกระทําผิดวินัย  หรอืการกระทําของผูถูกลงโทษไมเปนความผิดวินัย   
   ใหระบุใหปรากฏไวดวย 
   6. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไมตองใชคําวา  “ทั้งนี้   ตั้งแต……………………. 
   ………………………………….เปนตนไป” 
   7. ขอความใดที่ใชไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยางที่  8 

(มาตรา  9) 
ครุฑ 

คําสั่ง……(ระบุชื่อสวนราชการ)… 
ที่………./…….(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  เพิ่มโทษ / ลดโทษ  / งดโทษ / ยกโทษ 
ลงโทษ…………………………….. 

    

  ตามคําสั่ง…………(ระบุชื่อสวนราชการ)………….ที่…………./………………. 
ลงวันที่…………………………..พ.ศ………ให…..(ระบุการดําเนินการทางวินัย  เชน  ลงโทษ
สถานใด  ยุตเิรื่อง / สั่งใหออกจากราชการตามมาตรา………………………แหงพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ………) …………แก………(ระบุชือ่ผูถูกสั่ง)………ขาราชการ 
พลเรือน………….(ระบุประเภท)………….ตําแหนง………………………ระดับ……………… 
สังกัด…………………………..ตําแหนงเลขที่………………………………………รับเงินเดือน 
ในอันดับ……………………..ข้ัน………………..บาท  ในกรณี…….(ระบุกรณีตามคําสั่ง) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
และ………..(ระบุชื่อสวนราชการ)  ไดรายงานไปยัง  ก.พ. นั้น 

   …..(ถาผูถูกสั่ง  มีตําแหนงหรือสังกัดเปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุตําแหนงและสังกัด  
ตลอดจนตําแหนงเลขที่  และอัตราเงินเดือนปจจุบันดวย)……………………………………….. 

  บัดนี้  ไดรับแจงตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่………/…………ลงวันที่……… 
 ………………………พ.ศ…………วา  ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวา……………………………….. 
 ………………………….(ระบุความเห็นของ  ก.พ. )…………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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ก.พ. จึงมีมติใหรายงานนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา  8 (8)  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.2535  เพื่อพิจารณาและสั่งการให…..(ระบุชื่อสวนราชการ)….ดําเนินการ……….. 
 …………………..(ระบุมติ  ก.พ.)………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………... 
ใหถูกตองหรือเหมาะสม   และนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งให ….(ระบุคําสั่งนายกรัฐมนตรี)……… 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  (ถาเปนการลงโทษ  เพิ่มโทษ  หรือ 
ลดโทษในกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  38  ดวย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
จึงให……………………………………… 

   ทั้งนี้  ตั้งแต………………………………..เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที…่……………………..พ.ศ………. 

    (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง………………) 
      ………….(ตําแหนง)……………. 
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หมายเหต ุ 1. ถาเปนกรณีที่  ก.พ. มีมติใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย   
   ตามมาตรา  9  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
   พ.ศ.2535  ใหปรับปรุงขอความใหเปนไปตามกรณี 
   2. ถาเปนการลงโทษ  หรือเพิ่มโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ 
   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราช 
   บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ใชบังคับ  ใหระบุมาตราที่ 
   กําหนดโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนนั้นดวย  เชน  เพิ่มโทษ  เปนใหออก 
   จากราชการตามมาตรา  86  และมาตรา  86  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
   ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2518  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ   
   ฉบับที่  19  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2520   
   3. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไมตองใชคําวา  “ทั้งนี้  ตั้งแต………………… 
       ………………………………เปนตนไป” 
   4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที่  9 
มาตรา  125  (1)  (2)  (3) 

ครุฑ 
คําสั่ง…(ระบุชื่อสวนราชการ)….. 
ที่…………/……….(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  ยกโทษ / งดโทษ / ลดโทษ / เพิ่มโทษ 

    

  ตามคําสั่ง………(ระบุชือ่สวนราชการ)……..ที่……………./………ลงวันที่ 
 ……………………..พ.ศ………ลงโทษ………(ระบุสถานโทษและอัตราโทษ)……..แก……. 
 ………….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……….ขาราชการพลเรือน………….(ระบุประเภท)………… 
ตําแหนง……………………….ระดับ…………………….สังกัด……………………………… 
ตําแหนงเลขที่…………………….รับเงินเดือนในอันดับ………………..ข้ัน……………….บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณ…ี………………………………………………………………………. 
 ……..(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณ)ี……………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………… 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน………………………………………………….. 
ตามมาตรา……………………………………….แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ……….นั้น 

  ………..(ถาผูถูกลงโทษมีตําแหนงหรือสังกัดเปลี่ยนแปลงไป  ใหระบุตําแหนง 
และสังกัด  ตลอดจนตําแหนงเลขที่  และอัตราเงินเดือนปจจุบันดวย)………………………….. 

  ……….(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……………………………………ไดอุทธรณคําสั่ง 
ลงโทษดังกลาว  และ  อ.ก.พ……………….(ระบุชื่อจังหวัด  กรม  หรือกระทรวง  แลวแตกรณี) 
ในการประชมุครั้งที่……………../(เลข  พ.ศ.)  เมื่อวันที่…………………………พ.ศ…………. 
ไดพิจารณาอุทธรณแลว  เห็นวา…………….(ระบุความเห็นของ  อ.ก.พ.)……………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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จึงมีมติให………….(ระบุมติของ  อ.ก.พ.)……………………….. 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  125  (1) / 125 (2) /  125 (3)  (ถาเปนการ
เพิ่มโทษหรือลดโทษ  ใหเพิ่มประกอบกับมาตรา  103  หรือมาตรา  104  วรรคสอง  แลวแตกรณี 
และถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
จึงให…………………………………………….. 

  ทั้งนี้  ตั้งแต………………………………..เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที…่……………………..พ.ศ………. 

    (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง………………) 
      ………….(ตําแหนง)……………. 
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หมายเหต ุ 1. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและ 
   อัตราโทษใด  เปนสถานโทษและอัตราโทษใด  และสําหรับกรณีลดขั้น 
   เงินเดือน  ใหระบุดวยวาใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด  ข้ันใด   
   เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด  ข้ันใด 
  2. การสั่งใหคําสั่งมีผลใชบังคับ  สําหรับโทษภาคทัณฑ  และลดขั้นเงินเดือน   
   ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันที่ออกคําสั่ง  หรือต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  โทษตัดเงินเดือน 
   ใหสั่งใหมีผลตั้งแตเดือนที่ออกคําสั่ง  สวนโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ 
   ตองเปนไปตามระเบียบ  ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการพลเรือน 
   สามัญ 
  3. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไมตองใชคําวา  “ทั้งนี้  ตั้งแต…………………… 
   …………………………………………เปนตนไป” 
   4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางที่  10 
(มาตรา  125  (4) , 

มาตรา  126) 
ครุฑ 

คําสั่ง…….(ระบุชื่อสวนราชการ)….. 
ที่………./………(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  ยกโทษ  / งดโทษ / ลดโทษ / เพิ่มโทษ 
และใหกลับเขารับราชการ 

    
   ตามคําสั่ง……….(ระบุชื่อสวนราชการ)………ที่…………/………….ลงวันที่ 
 ……………………….พ.ศ………ลงโทษ………(ระบุสถานโทษและอัตราโทษ)……….แก 
 …………(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)……….ขาราชการพลเรือน……..(ระบุประเภท)……………. 
ตําแหนง……………………ระดับ………………สังกัด……………………………ตําแหนง 
เลขที่………………..รับเงินเดือนในอันดับ…………………….ข้ัน…………………….บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณ…ี………………(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  ถามีหลายกรณีใหระบุ 
ทุกกรณ)ี………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  / อยางรายแรง  ฐาน………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………. 
ตามมาตรา…………………แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ……….นั้น 

  …….(กรณีอุทธรณตามมาตรา  125 (4)  ถาผูถูกลงโทษมีตําแหนงหรือสังกัด 
เปลี่ยนแปลงไป  ใหระบตุําแหนงและสังกัด  ตลอดจนตําแหนงเลขที่  และอัตราเงินเดือน 
ปจจุบันดวย) ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
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  บัดนี้  ไดรับแจงตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่…………../………………ลงวันที่ 
 ………………………พ.ศ………วา……………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)………………………… 
 ………………………………………..ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  และ  ก.พ. พิจารณาแลว 
เห็นวา…………………(ระบุความเห็นของ  ก.พ.)……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
จึงมีมติใหรายงานนายกรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาสั่งการให………….(ระบุมติ  ก.พ.)…………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
และนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งให……………(ระบุคําสั่งของนายกรัฐมนตรี)…………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 

   ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 125  (4)  /  มาตรา  126  (ถาเปนการ 
เพิ่มโทษหรือลดโทษใหเพิ่มประกอบกับมาตรา  103  หรือมาตรา  104  วรรคสอง  แลวแตกรณี  
และถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
ใชบังคับ  ใหเพิ่มมาตรา  138  ดวย)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   
จึงให……………………………..และให………………..(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)   กลับเขา 
รับราชการในตําแหนง……………………………ระดับ…………………สังกัด……………… 
ตําแหนงเลขที่…………………รับเงินเดือนในอันดับ…………………..ข้ัน……………….บาท 

  ทั้งนี้  ตั้งแต………………………………..เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที…่……………………..พ.ศ………. 

    (ลงชื่อ) 
      (………….ชื่อผูสั่ง………………) 
      ………….(ตําแหนง)……………. 
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หมายเหต ุ 1. ถาเปนกรณีที่  ก.พ. มีมติใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย   
   ตามมาตรา  9  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
   พ.ศ.2535  ใหปรับปรุงขอความใหเปนไปตามกรณี 
   2. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและ 
   อัตราโทษใด  เปนสถานโทษและอัตราโทษใด  และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน   
   ใหระบุดวยวาใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด  ข้ันใด  เปนใหรับเงินเดือน 
   ในอันดับใด  ข้ันใด 
  3. การสั่งใหคําสั่งมีผลใชบังคับ  สําหรับโทษภาคทัณฑ  และลดขั้นเงินเดือน   
   ใหสั่งใหมีผลตั้งแตวันที่ออกคําสั่ง  หรือต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  โทษตัดเงินเดือน 
   ใหสั่งใหมีผลตั้งแตเดือนที่ออกคําสั่ง  สวนโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ 
   ตองเปนไปตามระเบียบ  ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการพลเรือน 
   สามัญ 
  4. คําสั่งงดโทษ  หรือยกโทษ  ไมตองใชคําวา  “ทั้งนี้  ตั้งแต…………………….. 
   ………………………………เปนตนไป” 
  5. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 


