
















































 
แบบ สว. ๑ 

ครุฑ 
คําส่ัง.......(ช่ือเทศบาล) 

ท่ี........./......... (เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

 ดวย.....................................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)......................................พนักงานเทศบาล 
ตําแหนง...............................................ระดับ...............สังกัด.........................................มีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการในเรื่อง.................................................................................. 
(เรื่องท่ีกลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)................................................................................... 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และความในขอ ๒๖ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ /ขอ ๗ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 ...........................................(ชือ่และตําแหนง).....................................เปนประธานกรรมการ
 ...........................................(ชือ่และตําแหนง).....................................เปนกรรมการ 
                      ฯลฯ                ฯลฯ 
 ............................................(ชื่อและตําแหนง)......................................เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ............................................(ชื่อและตําแหนง)......................................เปนผูชวยเลขนุการ 
 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ วาดวยการสอบสวนพิจารณา
ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในคําสั่งนี้ หรือในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานเทศบาล
ผูอ่ืน และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ 
ในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยูดวยใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
         สั่ง ณ วันท่ี..................เดอืน..........................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. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 



 
แบบ สว. ๒ 

 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา 

ตามขอ ๖๐ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  
และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง การสอบสวน......(ชื่อผูถูกกลาวหา).....ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถ 
 ใหอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
 
       วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. .............. 
 คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่ง................(ชื่อเทศบาล)................ท่ี.............../...................เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี..............เดือน..................พ.ศ. ............ ไดแจงและอธิบายขอกลาวหา 
ให...........(ชื่อผูถูกกลาวหา)...........ผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้ 
 ................(อธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา ผูถูกกลาวหา 
ไดกระทําการใด เม่ือใดอยางไร)............................................................................................................................. 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี้ผูถูกกลาวหามีสิทธิ
ท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา 
ตลอดจนอางพยานหลักฐาน หรือนําพยาน หลักฐาน มาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
  ................................(ลายมือชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
  (........................................................................................) 
  ................................(ลายมือชื่อ).......................................กรรมการ 
  (........................................................................................) 
                    ฯลฯ 
  ................................(ลายมือชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
  (........................................................................................) 
      ขาพเจา.................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...........ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไวแลว 
เม่ือวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ. .................... 
     ......................(ลายมือชื่อ)...................ผูถูกกลาวหา 
     (...........................................................) 
 
หมายเหตุ ๑. ในกรณีเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวนรวมแจง 

และอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และให 
กรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึก ท้ังนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.๒ นี้ เปน ๒ ฉบับ  
มอบใหผูถูกกลาวหา ๑ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

๒. ในกรณีสงบันทึกตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  
ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน 
ท้ังหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.๒ เปน ๓ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ  
สงใหผูถูกกลาวหา ๒ ฉบับ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาเก็บไว ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ 
และวันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ  



 
๒ 

 
๓. ในกรณีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสภาพวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ

สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามท่ีถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัย
กรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามขอ ๗ ของประกาศหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางไร 
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผล 
ในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 

๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สว. ๓ 

 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

ตามขอ ๖๑ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  
และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง การสอบสวน......(ชื่อผูถูกกลาวหา).....ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถ 
 ใหอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 
 

วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. .................. 
 คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่ง................(ชื่อเทศบาล).................ท่ี.................../........................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ..............ไดแจงและอธิบายขอกลาวหา
ให....................(ชื่อผูถูกกลาวหา).......................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา
ตามขอ ๖๑ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. .......... นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาเสร็จแลว จึงขอแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้ 
 ๑. ขอกลาวหา 
     ...................................(ขอกลาวหาซ่ึงปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัยตามขอใด  
หรือหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามขอ ๗ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหออก 
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางไร) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 ๒. สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาวา 
     ...................................(สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบโดยระบุวัน เวลา 
สถานท่ี และการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
    ............................(ลายมือชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการ 
    (...................................................................) 
                ฯลฯ                           ฯลฯ 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการและเลขานุการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูชวยเลขานุการ 
    (...................................................................) 



 
๒ 
 

 ขาพเจา..........(ชื่อผูถูกกลาวหา)...................ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไวแลว เม่ือวันท่ี..............เดอืน..............................พ.ศ. ................... 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูถูกกลาวหา 
    (...................................................................) 
 
หมายเหตุ  ๑. การประชุมเพ่ือพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๖๑ 
  ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
  ของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี ้
 ๒. ในกรณีเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
  ใหทราบใหทําบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เปน ๒ ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา ๑ ฉบับ เก็บไวใน 
  สํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีรับทราบไว 
  เปนหลักฐานดวย 
 ๓. ในกรณีสงบันทึกตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูถูกกลาวหา ใหทําบันทึก 
  ตามแบบ สว.๓ นี้ เปน ๓ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา  
  ๒ ฉบับ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาเก็บไว ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนป 
  ท่ีรับทราบ สงกลับคืนมารวมไวในสาํนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สว. ๔ 

 
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง  การสอบสวน......(ชื่อผูถูกกลาวหา).....ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถ 
ใหอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 
 

        สอบสวนท่ี............................................. 
      วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ....................... 

 
 ขาพเจา.........(ชื่อผูถูกกลาวหา)........อายุ.........ป สัญชาติ............ศาสนา...........อาชีพ........................... 
ตําแหนง......................................................สังกัด......................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..................
ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................แขวง/ตาํบล............................................. 
เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด.................................................... 
 ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง..................(เรื่องท่ีกลาวหา)...........................
ตามคําสั่ง................(ชื่อเทศบาล)...............ท่ี................./.............................เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ลงวันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ. ............. และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 
 ................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใด 
เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง/ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว 
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูถูกกลาวหา 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูบันทึกถอยคํา 
    (...................................................................) 
 ขาพเจาขอรับรองวา...............(ชื่อผูถูกกลาวหา)...............ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
    ............................(ลายมือชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการ 
    (...................................................................) 
                ฯลฯ                           ฯลฯ 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการและเลขานุการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูชวยเลขานุการ 
    (...................................................................) 
 
 



 
๒ 

 
หมายเหตุ ๑. ใหใชแบบ สว.๔ นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๖๐ วรรคสาม และวรรคสี่  
  ขอ ๖๑ วรรคสาม และขอ ๖๖ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษา 
  วินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ในกรณีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา ใหบันทึกถอยคํา 
  รับสารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
 ๓. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน 
  กรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก 
  ถอยคํานั้นดวย 
 ๔. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผูบันทึก 
  ถอยคําลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 
 ๕. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สว. ๕ 

 
บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน.......(ชื่อผูถูกกลาวหา)....ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถ 
 ในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 
 
       สอบสวนท่ี............................................................ 
      วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. .................... 
     ขาพเจา....................(พยาน)......................อายุ...........ป สัญชาติ..............ศาสนา.............................. 
อาชีพ..................(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถาเปนขาราชการใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย) 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................ถนน....................................................................... 
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวดั........................................................ 
     คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง................................... 
(ชื่อผูถูกกลาวหา)....................................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรง/หยอนความสามารถในอันท่ีจะ 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามคําสั่ง 
...................(ชื่อเทศบาล).............ท่ี............../..............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี................... 
เดือน...................................พ.ศ. ....................... 
     ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 
     .......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทํา 
การใด เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง/ไดอานบันทึก 
ถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................พยาน 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูบันทึกถอยคํา 
    (...................................................................) 
     ขาพเจาขอรับรองวา....(ชื่อพยานใหถอยคํา)..........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
    ............................(ลายมือชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการ 
    (...................................................................) 
                ฯลฯ                           ฯลฯ 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................กรรมการและเลขานุการ 
    (...................................................................) 
    ............................(ลายมือชื่อ)......................ผูชวยเลขานุการ 
    (...................................................................) 
 



 
๒ 

 
หมายเหตุ ๑. ใหใชแบบ สว.๕ นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาและบุคคลอ่ืนซ่ึงมาใหถอยคําเปนพยาน 
 ๒. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมการสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน 
  กรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก 
  ถอยคํานั้นดวย 
 ๓. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผูบันทึกถอยคํา 
  ลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สว. ๖ 

 
รายงานการสอบสวน 

 
      วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.............. 

เรื่อง การสอบสวน.......(ชื่อผูถูกกลาวหา)....ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถ 
 ในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ 

เรียน นายก.............(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)................ 

 ตามท่ีไดมีคําสั่ง..............(ชื่อเทศบาล)..............ท่ี............/............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ลงวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ...................เพ่ือสอบสวน.....................(ชื่อผูถูกกลาวหา).................... 
ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ 
บกพรองในหนาท่ีราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ในเรื่อง....(เรื่องท่ีกลาวหา 
ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)............... นั้น 
 ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เม่ือวันท่ี.................. 
เดือน................................พ.ศ. ..................และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหมวด ๗ วาดวย 
การสอบสวนพิจารณาของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังตอไปนี้ 
 ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏข้ึนเนื่องจาก..................................(มีผูรองเรียน หรือมีผูรายงานวาอยางไร  
ในกรณีท่ีไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใด ใหระบุไวดวย)............................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาให.................... 
(ชื่อผูถูกกลาวหา).........................................ผูถูกกลาวหาทราบแลว โดย.............................(แจงและอธิบาย 
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา ไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และแจงโดยวิธีใด)..................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
 ๓. ............(ชื่อผูกลาวหา).............ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตนวา............................................ 
(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตน ดวยเหตุผลอยางไร)......................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๔. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาแลวไดความวา 
.......................(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ ๖๗  
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ ๖๘ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหระบุพยานท่ีไมสอบสวนหรือพยานหลักฐาน 
ท่ีงดการสอบสวนนั้น พรอมท้ังเหตุผลไวดวย)..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 
๒ 

 
 ๕. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให......... 
(ชื่อผูกลาวหา)...................................ผูถูกกลาวหาทราบ ตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ลงวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ..................โดย.................................(อธิบาย 
วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา)................................................................ 
 ๖. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอใหถอยคํา  
หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว.................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...................ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา/ 
ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหา.........................(รายละเอียดเก่ียวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา  
หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และในกรณีท่ีไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และ 
ไดนําสืบขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐาน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของ 
ผูถูกกลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไร หรือไมไดมีการนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไรในกรณีท่ี 
คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ ๖๘  
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
ใหระบุพยานท่ีไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงดการสอบสวนพรอมท้ังเหตุผลไวดวย และในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา 
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ๗. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เห็นวา......................................................... 
(สรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหากับพยานหลักฐานท่ีหักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัย 
เหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใดตามขอใด  
และควรได รับโทษสถานใด หรือหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ี 
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามขอ ๗ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม อยางไร หรือมีเหตุผลอันควร 
สงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษ 
ปลดออกหรือไลออกจากราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามขอ ๘ ของประกาศ 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม อยางไร) ...................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
    ...................(ลงลายมือชื่อ)....................ประธานกรรมการ 
    (.............................................................) 
    ...................(ลายมือชื่อ)........................กรรมการ 
    (.............................................................) 
           ฯลฯ      ฯลฯ 
    ...................(ลายมือชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ 
    (.............................................................) 



 
๓ 
 

หมายเหตุ ๑. การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๗๕ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและ 
  การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 
  ไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และ 
  ใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใด  
  มีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน 
 ๒. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ลท. ๑ 

ครุฑ 
คําส่ัง....(ระบุช่ือเทศบาล) 
ท่ี......./.......(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ 

 
 

 ดวย.....(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......พนักงานเทศบาล.........................................ตําแหนง........................ 
...........................ระดับ............................สังกัด.......................ตําแหนงเลขท่ี................................รับเงินเดือน 
ในอันดับ..............ข้ัน.......................บาท ไดกระทําความผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุกรณีกระทําผิด 
โดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ฐาน...................................ตามขอ.............................................ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหลงโทษภาคทัณฑ....................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).................................... 
 หาก........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..............ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

 ท้ังนี้  ตั้งแต..................................................... พ.ศ. ..................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................................ พ.ศ. ..................... 
    (ลงชื่อ)  
           (................................ชื่อผูสั่ง................................) 
           ...............................(ตําแหนง).............................. 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๑ นายกเทศมนตรี ลงโทษภาคทัณฑ ตามขอ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑและ 
  เง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน  
  และตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําเทศบาล ใหระบุฐานะดังกลาว 
  แทนตําแหนงและระดับ 
 ๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และ 
  ใหระบุตามประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
  ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะกระทําผิด 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 



 
           แบบ ลท. ๒ 

ครุฑ 
คําส่ัง...........(ระบุช่ือเทศบาล) 
ท่ี.........../.........(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษตัดเงินเดือน 

 
 

 ดวย..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..........พนักงานเทศบาล................ตําแหนง.................................... 
ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหนงเลขท่ี.........................รับเงินเดือนในอันดับ.................. 
ข้ัน............................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี................................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  
ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................เปนการกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรงฐาน......................................................................ตามขอ.......................................ของประกาศ
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สมควร 
ไดรับโทษตัดเงินเดือน.................% เปนเวลา........................เดือน 
 หาก.........................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษ 
ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

 ท้ังนี้  ตั้งแต.............................................พ.ศ. ..................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................พ.ศ. ........................ 
    (ลงชื่อ)  
           (................................ชื่อผูสั่ง................................) 
           ...............................(ตําแหนง).............................. 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๒ นายกเทศมนตรี ลงโทษตัดเงินเดือน ตามขอ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑและ 
  เง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน  
  และตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเปนผูสั่งใหประจําเทศบาล ใหระบุฐานะดังกลาว 
  แทนตําแหนงและระดับ 
 ๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และ 
  ใหระบุตามประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
  ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะกระทําผิด 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แบบ  ลท. ๓ 

ครุฑ 
คําส่ัง.......(ระบุช่ือเทศบาล) 
ท่ี........./.......(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  ลงโทษลดข้ันเงินเดือน 
 

 
 ดวย.......(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).........พนักงานเทศบาล.........................ตําแหนง............................... 
ระดับ.........................สังกัด.................................ตําแหนงเลขท่ี.........................รับเงินเดือนในอันดับ.................. 
ข้ัน..............................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..............................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  
ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน.................................................................................ตามขอ.............. 
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
สมควรไดรับโทษลดข้ันเงินเดือน........................ข้ัน 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และขอ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหลงโทษลดข้ันเงินเดือน.................................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษและอัตราลงโทษ).............ข้ัน 
 หาก..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).........ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

 ท้ังนี้  ตั้งแต........................................... พ.ศ. .......................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................... พ.ศ. ............................... 
                  (ลงชื่อ) 
                 (................................ชื่อผูสั่ง...............................) 
                 ...............................(ตําแหนง)............................ 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๓ นายกเทศมนตรี ลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตามขอ ๘๔ ของประกาศหลักเกณฑและ 
  เง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน  
  และตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําเทศบาล ใหระบุฐานะดังกลาว 
  แทนตําแหนงและระดับ 
 ๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย และ 
  ใหระบุตามประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
  ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะกระทําผิด 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 



 
           แบบ  ลท. ๔ 

ครุฑ 
คําส่ัง.....(ระบุช่ือเทศบาล) 

ท่ี...../..... (เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ลงโทษ....ออกจากราชการ 

 
 
 ดวย...........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..........พนักงานเทศบาล.....................ตําแหนง............................... 
ระดับ............................สังกัด..................ตําแหนงเลขท่ี.......................................รับเงินเดือนในอันดับ............ 
ข้ัน.......................................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  
ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี)...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน.................................................................................ตามขอ.............. 
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙  
(หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะกระทําผิด) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.........(ระบุชื่อ)............. 
ในการประชุมครั้งท่ี............../................(เลข พ.ศ. ) เม่ือวันท่ี........................................พ.ศ. ...................ไดมีมติ 
ใหลงโทษ............(ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ).........ออกจากราชการ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๕ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหลงโทษ.......................................(ระบุสถานโทษและชื่อผูถูกลงโทษ)....... 
ออกจากราชการ 
 หาก....................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)..................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

 ท้ังนี้  ตั้งแต........................................... พ.ศ. .......................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................... พ.ศ. ............................... 
                  (ลงชื่อ) 
                 (................................ชื่อผูสั่ง...............................) 
                 ...............................(ตําแหนง)............................ 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๔ นายกเทศมนตรี ลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามขอ ๘๕ ของประกาศหลักเกณฑ 
  และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน  
  และตําแหนงในสายงาน ถาผูถูกลงโทษเปนผูถูกสั่งใหประจําเทศบาล ถูกสั่งพักราชการ หรือ 
  ใหออกจากราชการไวกอนตามขอ ๒๙ ใหระบุฐานะดังกลาวไวดวย 
 ๓. การระบุขอความผิด ถาผิดหลายขอใหระบุทุกขอ ถาขอใดมีหลายวรรคใหระบุวรรคดวย  
  และใหระบุตามประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
  ดําเนินการทางวินัย (หรือกฎหมายท่ีใชอยูท่ีใชบังคับอยูในขณะกระทําผิด) 
 
 



 
๒ 

 
 ๔. การกําหนดโทษถามีเหตุอันควรลดหยอนจะระบุไวในคําสั่งดวยก็ได 
 ๕. การสั่งใหคําสั่งมีผลบังคับตั้งแตวันใด ใหเปนไปตามหมวด ๕ ของประกาศหลักเกณฑและ 
  เง่ือนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แบบ  ลท. ๕ 

ครุฑ 
คําส่ัง........(ระบุเรื่องเทศบาล) 

ท่ี......./.......(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  เพ่ิมโทษ/ลงโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 

 
 

 ตามคําสั่ง........(ระบุชื่อเทศบาล).......ท่ี............./...........ลงวันท่ี...................................พ.ศ. ............ 
ลงโทษ..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)...........พนักงานเทศบาล...............................................ตําแหนง...................... 
ระดับ............สังกัด..................................ตําแหนงเลขท่ี...............................รับเงินเดือนในอันดับ....................... 
ข้ัน....................................บาท ซ่ึงกระทําผิดวินัยในกรณี.........................................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป  
ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน....................................................................... ตามขอ................ 
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยใหลงโทษภาคทัณฑ/ตัดเงินเดือน....................% เปนเวลา..........เดือน/ลดข้ันเงินเดือน............................ข้ัน  
และไดรายงานการลงโทษตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล นั้น 
 ....................................(ระบุคณะกรรมการพนักงานเทศบาล)........................................................ 
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การลงโทษดังกลาวเปนการไมถูกตอง/เหมาะสม โดย................(ระบุความเห็นโดยสรุป) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)...........สมควรไดรับการเพ่ิมโทษ/ลดโทษเปนลดข้ันเงินเดือน......................ข้ัน/ตัดเงินเดือน
...................% เปนเวลา................เดือน/ภาคทัณฑ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘๗ วรรคสี่ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
ดําเนิน การทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหเพ่ิมโทษ/ลดโทษ.............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).............จาก................ 
(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)...........................เปน.....................................(ระบุสถานโทษและอัตราโทษ 
ท่ีเพ่ิมหรือลด และสําหรับกรณีลดข้ันเงินเดือนใหระบุดวยวา โดยใหลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด  
เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด)........................ 
 หาก......................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)...................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

 ท้ังนี้  ตั้งแต........................................... พ.ศ. .......................เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี............................................... พ.ศ. ............................... 
                  (ลงชื่อ) 
                 (................................ชื่อผูสั่ง...............................) 
                 ...............................(ตําแหนง)............................ 
 
 
 



 
๒ 

 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๕ นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
  ตามขอ ๘๗ วรรคสี่ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และ 
  การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ถาเปนกรณีลงโทษตามขอ ๘๗ วรรคสี่ ท่ีไมใชเปนการเพ่ิมโทษ หรือลดโทษใหใช ลท.๑ แบบ  
  ลท. ๒ หรือแบบ ลท. ๓ แลวแตกรณีโดยอนุโลม 
 ๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกเวนโทษ ไมตองใชคําวา “ท้ังนี้ ตั้งแต.....................................เปนตนไป” 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แบบ ลท. ๖ 

ครุฑ 
คําส่ัง.....(ระบุช่ือเทศบาล) 
ท่ี......./........(เลข  พ.ศ.) 

เรื่อง  ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพ่ิมโทษ 
 
 

 ตามคําสั่ง...........(ระบุชื่อเทศบาล)............ท่ี................/..............ลงวันท่ี.......................พ.ศ. .......
ลงโทษ.........(ระบุโทษและอัตราโทษ)......แก..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......... พนักงานเทศบาล........................ 
ตําแหนง..................................ระดับ................สังกัด.................................ตําแหนงเลขท่ี......................... 
รับเงินเดือนในอันดับ...............................ข้ัน............................บาท ซ่ึงกระทําผิดวินัยในกรณี.............................. 
(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี) ........................................................................... 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน.............................................................................ตามขอ.............. 
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
 .............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล.......................ในการประชุมครั้งท่ี............./...........(เลข พ.ศ.) เม่ือวันท่ี...............พ.ศ. ......... 
ไดพิจารณาอุทธรณแลว เห็นวา...........................(ระบุความเห็นของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล)................ 
.............................................................................................................................................................................. 
จึงมีมติให....................................(ระบุมติของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล)......................................... 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๙ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและ 
การรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให....................................................................................... 

 ท้ังนี้  ตั้งแต........................................... พ.ศ. .......................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................... พ.ศ. ............................... 
                  (ลงชื่อ) 
                 (................................ชื่อผูสั่ง...............................) 
                 ...............................(ตําแหนง)............................ 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๖ นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
  ตามขอ ๕ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ 
  และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การเพ่ิมโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพ่ิมหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเปน 
  สถานโทษและอัตราโทษใดและสําหรับกรณีลดข้ันเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจาก 
  รับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด 
 ๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา “ท้ังนี้ ตั้งแต............................................เปนตนไป” 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 
 



 
           เเบบ ลท. ๗ 

ครุฑ 
คําส่ัง.....(ระบุช่ือเทศบาล) 

ท่ี.........../...........(เลข พ.ศ.) 
เรื่อง  ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพ่ิมโทษ 

และใหกลับเขารับราชการ 
 
 

 ตามคําสั่ง...........(ระบุชื่อเทศบาล)............ท่ี................/..............ลงวันท่ี.......................พ.ศ. .......
ลงโทษ.........(ระบุโทษและอัตราโทษ)......แก..........(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ).......... พนักงานเทศบาล........................ 
ตําแหนง..................................ระดับ................สังกัด.................................ตําแหนงเลขท่ี......................... 
รับเงินเดือนในอันดับ...............................ข้ัน............................บาท ซ่ึงกระทําผิดวินัยในกรณี.............................. 
(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี) ........................................................................... 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐาน.............................................................................ตามขอ.............. 
ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
 .............(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)........................ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล.......................ในการประชุมครั้งท่ี............./...........(เลข พ.ศ.) เม่ือวันท่ี...............พ.ศ. ......... 
ไดพิจารณาอุทธรณแลว เห็นวา...........................(ระบุมตคิณะกรรมการพนักงานเทศบาล)................................. 
.................................................................................................................................... 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๙ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ 
และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให..........................................และให...............................(ระบุชื่อผูถูกลงโทษ)  
กลับเขารับราชการในตําแหนง.............................................ระดับ............................สังกัด................................ 
ตําแหนงเลขท่ี.......................รับเงินเดือนในอันดับ.........................ข้ัน................................บาท 

 ท้ังนี้  ตั้งแต........................................... พ.ศ. .......................เปนตนไป 

  สัง่  ณ  วันท่ี............................................... พ.ศ. ............................... 
                  (ลงชื่อ) 
                 (................................ชื่อผูสั่ง...............................) 
                 ...............................(ตําแหนง)............................ 
 
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๗ นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
  ตามขอ ๙ ของประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ 
  และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. การเพ่ิมโทษหรือลดโทษใหระบุดวยวาเพ่ิมหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเปน 
  สถานโทษและอัตราโทษใด สําหรับกรณีลดข้ันเงินเดือน ใหระบุดวยวาใหลดจากรับเงินเดือน 
  ในอันดับใด ข้ันใด เปนใหรับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด 
 ๓. คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไมตองใชคําวา “ท้ังนี้ ตั้งแต........................................เปนตนไป” 
 ๔. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
 
 


