แบบ สว. ๑
ครุฑ
คําสั่ง...(ชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่........./ ......... (เลขป$พุทธศักราช)
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดวย.............................(ชื่ อ ผู ถู ก กลาวหา).....................พนั ก งานสวนตํ า บล ตํ า แหนง
...............................................ระดับ...............สังกัด.........................................มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่จะราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่อง..................................................................................
(เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)...................................................................................
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และความในขอ ๒๖ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย/ขอ ๗ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่อง
ดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
...........................................(ชื่อและตําแหนง).....................................เป>นประธานกรรมการ
...........................................(ชื่อและตําแหนง).....................................เป>นกรรมการ
ฯลฯ
ฯลฯ
..........................................(ชื่อและตําแหนง).....................................เป>นกรรมการและเลขานุการ
..........................................(ชื่ อ และตํ า แหนง).....................................เป> น ผู ชวยเลขนุ การ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดํ าเนิ นการสอบสวนพิจ ารณาตามหมวด ๗ วาดวยการสอบสวน
พิจารณาของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอ
สํานวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการ ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานสวน
ตําบลผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีสวนรวมกระทํา
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวยใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว
สั่ง ณ วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................
...............(ลายมือชื่อ)................ผูสั่ง
(..............................................)
ตําแหนง
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหนงของประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
(ถามี) ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทางบริหารและตําแหนงในทางสายงาน ตลอดจนระดับ
ตําแหนง (ถามี)
๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทางบริหาร และ
ตําแหนงในสายงานตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี)
๓. ในกรณีจําเป>นจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว. ๒
บันทึกการแจ0งและรับทราบข0อกลาวหาตามข0อ ๖๐
ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การสอบสวน...(ชื่อผูถูกกลาวหา).............................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ

วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............
คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่ง..........(ชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)........ที่...../................เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ.............ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให
........(ชื่อผูถูกกลาวหา).........ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้
................(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาได
กระทําการใด เมื่อใดอยางไร)..............................................................................................................................
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี้ผูถูกกลาวหามี
สิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา
ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือ นําพยาน หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
......................(ลายมือชื่อ)................................................ประธานกรรมการ
(........................................................................................)
.......................ลายมือชื่อ.................................................กรรมการ
(.......................................................................................)
ฯลฯ
..........................(ลายมือชื่อ)...........................................กรรมการและเลขานุการ
(......................................................................................)
ขาพเจา.................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...........ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไวแลว
เมื่อวันที่..................... เดือน........................................................พ.ศ.....................
.................(ลายมือชื่อ)...................ผูถูกกลาวหา
(.......................................................................)
หมายเหตุ ๑. ในกรณีเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวนรวมแจง
และอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให
กรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.๒ นี้ เป>น ๒
ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา ๑ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหา
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปHที่รับทราบไวเป>นหลักฐานดวย
๒. ในกรณีสงบันทึกตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณียEลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ให
กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.๒ เป>น ๓ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ สง
ใหผูถูกกลาวหา ๒ ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ

๒
และวันเดือนปHที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
๓. ในกรณีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเป>นความผิดวินัยกรณี
ใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึก
ถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว. ๓
บันทึกการแจ0งและรับทราบข0อกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข0อกลาวหา
ตามข0อ ๖๑ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การสอบสวน......(ชื่อผูถูกกลาวหา)......ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
วันที่............เดือน........................พ.ศ...................
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง.............(ชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)..............ที่............./..............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ...........ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให
....................(ชื่อผูถูกกลาวหา)........ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ ๖๑
ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่..............เดือน.................พ.ศ
...........นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาเสร็จแลว จึงขอแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้
๑. ขอกลาวหา
...................................(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเป>นความผิดวินัยตามขอ
ใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรืแประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
อยางไร).................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................
๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาวา
...................................(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเป>นการสนับสนุนขอกลาวหา).....................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................(ลายมือชื่อ)............ประธานกรรมการ
(.......................................................................)
....................................(ลายมือชื่อ).................กรรมการ
(.......................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
......................................(ลายมือชื่อ)...............กรรมการและเลขานุการ
(.......................................................................)

๒
ขาพเจา..........(ชื่อผูถูกกลาวหา).......ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหา และไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไวแลว เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ......................
.................(ลายมือชื่อ).............ผูถูกกลาวหา
(..................................................................)
หมายเหตุ ๑. การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๖๑
ของประกาศเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
๒. ในกรณีเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให
ทราบใหทําบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป>น ๒ ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา ๑ ฉบับ เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปHที่รับทราบไวเป>นหลักฐาน
ดวย
๓. ในกรณีสงบันทึกตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณียEลงทะเบียนตอบรับใหผูถูกกลาวหา ใหทําบันทึก
ตามแบบ สว.๓ นี้เป>น ๓ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา ๒ ฉบับ
เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปHที่รับทราบ
สงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว. ๔
บันทึกถ0อยคําของผู0ถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน......(ชื่อผูถูกกลาวหา).....ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถ
ใหอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
สอบสวนที่.............................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ........................
ขาพเจา.........(ชื่อผูถูกกลาวหา)........อายุ.........ปH สัญชาติ............ศาสนา...........อาชีพ...........................
ตําแหนง...........................................................สังกัด......................................อยูบานเลขที่..............หมูที่.............
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด.....................................................................................
ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเป>นผูถูกกลาวหาในเรื่อง..................(เรื่องที่กลาวหา)...........................
ตามคําสั่ง................(ชื่อองคEการบริหารสวนตําบล).......ที่......../........ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนลง
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..............และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยEจริงตอไปนี้
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใด
เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟLงบันทึกถอยคําที่อานใหฟLง/ไดอานบันทึกถอยคําเอง
แลว ขอรับรองวาเป>นบันทึกถอยคําที่ถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
............................(ลายมือชื่อ)......................ผูถูกกลาวหา
(...................................................................)
.............................(ลายมือชื่อ).....................ผูบันทึกถอยคํา
(....................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา...............(ชื่อผูถูกกลาวหา).....................ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนา
ขาพเจา
.........................(ลายมือชื่อ)....................ประธานกรรมการ
(...............................................................)
........................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการ
(...............................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
........................(ลายมือชื่อ).......................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................)
........................(ลายมือชื่อ).......................ผูชวยเลขานุการ
(................................................................)

๒
หมายเหตุ ๑. ใหใชแบบ สว. ๔ นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๖๐ วรรคสามและวรรคสี่
ขอ ๖๑ วรรคสาม และขอ ๖๖ ของประกาศเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ในกรณีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหบันทึกถอยคํารับ
สารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย
๓. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก
ถอยคํานั้นดวย
๔. ถาผูบันทึกถอยคําเป>นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา
๕. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว. ๕
บันทึกถ0อยคําพยานของฝ>ายกลาวหา/ฝ>ายผู0ถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน.......(ชื่อผูถูกกลาวหา)....ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
สอบสวนที่.........................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...................
ขาพเจา....................(พยาน)......................อายุ...........ปH สัญชาติ..............ศาสนา......................
อาชีพ..........(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถาเป>นขาราชการใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย).......
อยูบานเลขที่..........หมูที่............ตรอก/ซอย............................ถนน....................................................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................................
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเป>นพยานในเรื่อง...............................
(ชื่อผูถูกกลาวหา)....................................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามคําสั่ง
...................(ชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)................ที่........../........เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลง
วันที่..........เดือน.......................................พ.ศ.........................
ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยEจริงดังตอไปนี้
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทํา
การใด เพื่อจูงใจ ใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟLงบันทึกถอยคําที่อานใหฟLง/ไดอานบันทึก
ถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเป>นบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
....................................(ลายมือชื่อ)..........................พยาน
(...............................................................................)
...................................(ลายมือชื่อ)..........................ผูบันทึกถอยคํา
(...............................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา....(ชื่อพยานใหถอยคํา)..........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
..............................(ลายมือชื่อ)...............................ประธานกรรมการ
(..............................................................................)
............................(ลายมือชื่อ).................................กรรมการ
(..............................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
...........................(ลายมือชื่อ)..................................กรรมการและเลขานุการ
(..............................................................................)
...........................(ลายมือชื่อ)...................................ผูชวยเลขานุการ
(..............................................................................)

๒
หมายเหตุ ๑. ใหใชแบบ สว.๕ นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาและบุคคลอื่นซึ่งมาใหถอยคําเป>นพยาน
๒. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมการสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนาของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก
ถอยคํานั้นดวย
๓. ถาผูบันทึกถอยคําเป>นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผูบันทึกถอยคํา
ลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว. ๖
รายงานการสอบสวน
วันที่..............เดือน................................พ.ศ..............
เรื่อง การสอบสวน.........(ชื่อผูถูกกลาวหา)...ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการ
เรียน .............(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)................
ตามที่ไดมีคําสั่ง.......(ชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)........ที่........./..........เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่..........เดือน..............................................พ.ศ............เพื่อสอบสวน...............................(ชื่อผูถูก
กลาวหา).....................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ในเรื่อง..............
(เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)..............................นั้น
ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เมื่อวันที่..............เดือน
........................................พ.ศ...........................และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหมวด ๗ วาดวยการ
สอบสวนพิจารณาของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จแลว จึงขอเสนอ
รายงานการสอบสวนดังตอไปนี้
๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก............................(มีผูรองเรียนหรือมีผูรายงานวาอยางไร ใน
กรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใดใหระบุไวดวย).................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๒. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาให.................
(ชื่อผูถูกกลาวหา).........................................ผูถูกกลาวหาทราบแลวโดย.............................(แจงและอธิบายขอ
กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และแจงโดยวิธีใด).......................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓. .........(ชื่อผูกลาวหา).........ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตนวา...............................................
(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวยเหตุผลอยางไร)..........................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๔. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวไดความวา
.....................(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ ๖๗
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ ๖๘ ของประกาศเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้ง
เหตุผลไวดวย)........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

๒
๕. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให.....
(ชื่อผูกลาวหา)...................................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ...................โดย.................................(อธิบาย
วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา)..............................................................
๖. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอให
ถอยคํา หรือขอนําสืบแขอกลาวหาแลว...........(ชื่อผูถูกกลาวหา)...............ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา/
ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหา.....................(รายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา
หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และในกรณีที่ไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และได
นําสืบขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผูถูก
กลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไร หรือไมไดมีการนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่คณะ
กรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ ๖๘ ของ
ประกาศเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหระบุพยานที่ไมสอบสวน
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนพรอมทั้งเหตุผลไวดวย และในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ให
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๗. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เห็นวา....................................................
(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟLงพยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไมถาผิดเป>นความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด และ
ควรไดรับโทษสถานใด หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
หรือไมอยางไร หรือมีเหตุผลอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟLงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเป>นการเสียหายแก
ราชการตามขอ ๘ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม อยางไร)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.....................
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
...................(ลงลายมือชื่อ)....................ประธานกรรมการ
(........................................................................................)
...................(ลายมือชื่อ)........................กรรมการ
(.............................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
...................(ลายมือชื่อ).........................กรรมการและเลขานุการ
(.............................................................)

๓
หมายเหตุ ๑. การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๗๕ ของประกาศเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลง
ลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับ
รายงานการสอบสวน
๒. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๑
ครุฑ
คําสั่ง....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่......./.......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ
ดวย.....(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......พนักงานสวนตําบล............ตําแหนง....................
...........................ระดับ............................สังกัด.......................ตําแหนงเลขที่................................รับเงินเดือนใน
อันดับ..............ขั้น..........................................บาท ไดกระทําความผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................เป>นการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน...................................
ตามขอ.............................................ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
สมควรไดรับโทษภาคทัณฑE
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงใหลงโทษภาคทัณฑE....................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................................
หาก........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..............ประสงคEจะอุทธรณEคําสั่งลงโทษใหอุทธรณEตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต........................................................พ.ศ...................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่...........................................พ.ศ......................
(ลงชื่อ)
(....................ชื่อผูสัง่ ........................................)
....................(ตําแหนง).....................................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๑ นายกองคEการบริหารสวนตําบลลงโทษภาคทัณฑE ตามขอ ๘๔ ของประกาศ
เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเป>นผูถูกสั่งใหประจําองคEการบริหารสวนตําบล ใหระบุฐานะ
ดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และให
ระบุตามประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๒
ครุฑ
คําสั่ง...........(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่.........../.........(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน

ดวย..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..พนักงานสวนตําบล..........ตําแหนง.......................
ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหนงเลขที่.........................รับเงินเดือนในอันดับ..................
ขั้น............................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..................................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป
ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................เป>นการกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรงฐาน.....................................................................................ตามขอ.......................................ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน.................%
เป>นเวลา........................เดือน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงใหลงโทษตัดเงินเดือน.................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราลงโทษ)............
หาก.........................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................ประสงคEจะอุทธรณEคําสั่งลงโทษใหอุทธรณE
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต....................................................พ.ศ...................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.........................พ.ศ............
(ลงชื่อ)
(.............................ชือ่ ผูสั่ง..........................)
............................(ตําแหนง)........................

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๒ นายกองคEการบริหารสวนตําบล ลงโทษตัดเงินเดือน ตามขอ ๘๔ ของประกาศ
เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเป>นผูสั่งใหประจําองคEการบริหารสวนตําบล ใหระบุฐานะ
ดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และให
ระบุตามประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๓
ครุฑ
คําสั่ง.......(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่........./.......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ดวย.......(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).........พนักงานสวนตําบล...............ตําแหนง.............
...............................ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหนงเลขที่.........................รับเงินเดือน
ในอันดับ................ขั้น..............................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..............................................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................เป>นการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน.................................................................................
ตามขอ..............ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรไดรับโทษลดขั้น
เงินเดือน........................ขั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ จึงใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน.................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราลงโทษ)............ขั้น
หาก..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).........ประสงคEจะอุทธรณEคําสั่งลงโทษใหอุทธรณEตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต..................................................พ.ศ........................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.......................................................พ.ศ.....................
(ลงชื่อ)
(................................ชื่อผูสั่ง...............................)
............................(ตําแหนง)................................. .
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๓ นายกองคEการบริหารสวนตําบล ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตามขอ ๘๔ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเป>นผูถูกสั่งใหประจําองคEการบริหารสวนตําบล ใหระบุฐานะ
ดังกลาวแทนตําแหนงและระดับ
๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และให
ระบุตามประกาศเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย หรือ
กฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิด
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๔
ครุฑ
คําสั่ง.....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่...../..... (เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษ....ออกจากราชการ

ดวย.........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).....พนักงานสวนตําบล...ตําแหนง......................
.........................ระดับ............................สังกัด..................ตําแหนงเลขที่.......................................รับเงินเดือนใน
อันดับ............ขั้น.......................................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..................................(ระบุกรณีกระทํา
ผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................เป>นการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน......................................................................................
ตามขอ..........................ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หรือตาม
กฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิด) และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
...................(ระบุชื่อ)..................ในการประชุมครั้งที่......./......(เลข พ.ศ.) เมื่อวันที่..........................................
พ.ศ......................ไดมีมติใหลงโทษ.........(ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ).........ออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๕ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใหลงโทษ.............................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).............ออกจากราชการ
หาก..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)...........ประสงคEจะอุทธรณEคําสั่งลงโทษใหอุทธรณEตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต..........................................................พ.ศ.................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่......................................................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)
(........................................ชื่อผูสั่ง.......................................)
......................................(ตําแหนง)...................................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๔ นายกองคEการบริหารสวนตําบลลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามขอ ๘๕ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเป>นผูถูกสั่งใหประจําองคEการบริหารสวนตําบล ถูกสั่งพัก
ราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอนตามขอ ๒๙ ใหระบุฐานะดังกลาวไวดวย
๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และให
ระบุตามประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หรือ
กฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิด)
๔. การกําหนดโทษถามีเหตุอันควรลดหยอนจะระบุไวในคําสั่งดวยก็ได
๕. การสั่งใหคําสั่งมีผลบังคับตั้งแตวันใด ใหเป>นไปตามหมวด ๕ วาดวยวันออกจากราชการองคEการ
บริหารสวนจังหวัดของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๕
ครุฑ
คําสั่ง........(ระบุเรื่ององคการบริหารสวนตําบล)
ที่......./.......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ
ตามคําสั่ง.....(ระบุชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)......ที่......./...........ลงวันที่......................................
พ.ศ..............................ลงโทษ..................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).............................พนักงานสวนตําบล
...............................................ตําแหนง........................................................................ระดับ....................สังกัด
..................................................................ตําแหนงเลขที่.....................รับเงินเดือนในอันดับ......................ขั้น
.........................................บาท ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี.............................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามี
หลายกรณีใหระบุทุกกรณี) .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................
อันเป>นการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน......................................................................................................
ตามขอ................ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหลงโทษภาคทัณฑE/
ตัดเงินเดือน....................% เป>นเวลา..........เดือน/ลดขั้นเงินเดือน............................ขั้น และไดรายงานการ
ลงโทษตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล นั้น
....................................(ระบุคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล)........................................................
................ไดพิจารณาแลวเห็นวา การลงโทษดังกลาวเป>นการไมถูกตอง/เหมาะสม โดย......................................
(ระบุความเห็นโดยสรุป).........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................(ระบุ
ชื่อผูถูกลงโทษ)............สมควรไดรับการเพิ่มโทษ/ลดโทษเป>นลดขั้นเงินเดือน.......ขั้น/ตัดเงินเดือน...................%
เป>นเวลา..........เดือน/ภาคทัณฑE
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๔ และขอ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ของประกาศเกี่ยวกับการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใหเพิ่มโทษ/ลดโทษ.............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......จาก
.....................(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)...........................เป>น...............................(ระบุสถานโทษและ
อัตราโทษที่เพิ่มหรือลด และสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือนใหระบุดวยวา โดยใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด
ขั้นใด เป>นใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด)........................
หาก......................(ระบุชอื่ ผูถูกลงโทษ).............ประสงคEจะอุทธรณEคําสั่งลงโทษใหอุทธรณEตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต................................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................................................พ.ศ..................................
(ลงชื่อ)
(.......................................ชื่อผูสั่ง.....................................)
.......................................(ตําแหนง).................................

๒
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๕ นายกองคEการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ตามขอ ๘๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ถาเป>นกรณีลงโทษตามขอ ๘๗ วรรคหนึ่ง ที่ไมใชเป>นการเพิ่มโทษ หรือลดโทษใหใช ลท.๑ แบบ
ลท. ๒ หรือแบบ ลท. ๓ แลวแตกรณีโดยอนุโลม
๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกเวนโทษ ไมตองใชคําวา “ทั้งนี้ ตั้งแต...........................................เป>นตนไป”
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๖
ครุฑ
คําสั่ง.....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่....... /........(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษ
ตามคําสั่ง.....(ระบุชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)...........ที่............./..............ลงวันที่....................
พ.ศ..............................ลงโทษ...............(ระบุโทษและอัตราโทษ)......แก................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..............
พนักงานสวนตําบล................................ตําแหนง..................................ระดับ................สังกัด..............................
ตําแหนงเลขที่.........................รับเงินเดือนในอันดับ...............................ขั้น............................บาท ซึ่งกระทําผิด
วินัยในกรณี..................................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)
...............................................................................อันเป>นการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน
....................................................................................................................................................ตามขอ..............
ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
.............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................ไดอุทธรณEคําสั่งลงโทษดังกลาว และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล......................................ในการประชุมครั้งที่............................................/(เลข พ.ศ.) เมื่อ
วันที่.........................................พ.ศ...................ไดพิจารณาอุทธรณEแลว เห็นวา.........................(ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล).............................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงมีมติให....................................(ระบุมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล)...................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๙ ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณE และการรองทุกขE
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให.......................................................................................
หาก................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........ประสงคEจะยื่นฟTองคดีตอศาลปกครอง ใหยื่นฟTองได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต..........................................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.....................................................พ.ศ.........
(ลงชื่อ)
(............................ชือ่ ผูสั่ง.................................)
...............................(ตําแหนง)..........................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๖ นายกองคEการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลตามขอ 9 ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณE และการรองทุกขE พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป>นสถานโทษ
และอัตราโทษใดและสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด
ขั้นใด เป>นใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด
๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา “ทั้งนี้ ตั้งแต.................................................เป>นตนไป”
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ ลท. ๗
ครุฑ
คําสั่ง.....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่......./.......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษ
และให0กลับเข0ารับราชการ
ตามคําสั่ง......(ระบุชื่อองคEการบริหารสวนตําบล)..........ที่........./..............ลงวันที่............................
พ.ศ.........................ลงโทษ......................(ระบุโทษและอัตราโทษ)..........แก...........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..............
พนักงานสวนตําบล......................ตําแหนง.........................................ระดับ....................สังกัด.............................
ตําแหนงเลขที่.......................................รับเงินเดือนในอันดับ..............ขั้น.........................บาท ซึ่งกระทําผิด
วินัยในกรณี.................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถาหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).........................
...............................................................................................................................................................................
อันเป>นการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน..............................................................................................ตามขอ
................ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
..............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......................ไดอุทธรณEคําสั่งลงโทษดังกลาว และคณะกรรรมการ
พนักงานสวนตําบล..................................ในการประชุมครั้งที่......./.......(เลข พ.ศ.) เมื่อวันที่..............พ.ศ
............ไดพิจารณาอุทธรณEแลวเห็นวา...........................(ระบุมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล)................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๙ ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณE และการรองทุกขE พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงให................................................และให....................................................................................
(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..............................กลับเขารับราชการในตําแหนง..............................................................
ระดับ................................สังกัด................................ตําแหนงเลขที่..................................รับเงินเดือนในอันดับ
....................................ขั้น...................บาท
หาก................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........ประสงคEจะยื่นฟTองคดีตอศาลปกครอง ใหยื่นฟTองได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต.............................................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.............................................................พ.ศ.............
(ลงชื่อ)
(...............................ชื่อผูสั่ง...............................)
..............................(ตําแหนง)...........................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๗ นายกองคEการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลตามขอ ๙ ของประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณE
และการรองทุกขE พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การเพิ่มโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป>นสถานโทษ
และอัตราโทษใดและสําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับ
ใด ขั้นใด เป>นใหรับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด
๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา “ทั้งนี้ ตั้งแต........................................เป>นตนไป”
๔. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

