
แบบ ลท. 1 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี........../...........(เลข พ.ศ.) 
เร่ือง   ลงโทษภาคทัณฑ์ 
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................... 
ตําแหน่ง..................ระดับ................................สังกัด............................ตาํแหน่งเลขท่ี..........................................
รับเงินเดือนในอันดับ.....................ขั้น..............................บาท  ได้กระทําผิดวินัยในกรณี.....................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบทุุกกรณี).............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน..................................................................ตามข้อ............................. 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 84 ของหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  
จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์........................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)................................................................................... 
  หาก...............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..................... ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 
หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงโทษภาคทัณฑ์ ตามข้อ 84  ของ 
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
       2.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตําแหน่งในการ 
       บริหารงาน และตําแหน่งในสายงาน  ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถูกสั่งให้ประจําองค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัด  ให้ระบุฐานะดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
  3.  การระบุข้อความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  
       และให้ระบุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
       หรือตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด 
       4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 



แบบ ลท. 2 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ลงโทษตัดเงินเดือน 
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................... 
ตําแหน่ง..................ระดับ................................สังกัด.............................ตําแหน่งเลขท่ี.........................................
รับเงินเดือนในอันดับ.....................ขั้น..............................บาท  ได้กระทําผิดวินัยในกรณี.....................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบทุุกกรณี)............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน........................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  สมควรได้รับ
โทษตัดเงินเดอืน.....................% เป็นเวลา...........................เดือน 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 84  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559   
จึงให้ลงโทษตัดเงินเดือน..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)....................% เป็นเวลา.....................เดือน 
  หาก...............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..................... ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 
 
หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงโทษตัดเงินเดือน ตามข้อ 84  ของ 
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
       2.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตําแหน่งในการ 
       บริหารงาน และตําแหน่งในสายงาน  ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถูกสั่งให้ประจําองค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัด  ให้ระบุฐานะดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
  3.  การระบุข้อความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  
       และให้ระบุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
       หรือตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด 
       4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 



แบบ ลท. 3 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 
เร่ือง   ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

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

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................... 
ตําแหน่ง..................ระดับ................................สังกัด..................................ตําแหน่งเลขท่ี....................................
รับเงินเดือนในอันดับ.....................ขั้น..............................บาท  ได้กระทําผิดวินัยในกรณี.....................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบทุุกกรณี)............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน........................................................................................................... 
ตามข้อ.................. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  สมควรได้รับ 
โทษลดข้ันเงินเดือน...................ขั้น 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 84 ของหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  
จึงให้ลงโทษลดข้ันเงินเดือน..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษและอัตราลงโทษ)....................ขั้น 
  หาก.................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)...................ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 

 
       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 
 
หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตามข้อ 84  ของ 
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
       2.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตําแหน่งในการ 
       บริหารงาน และตําแหน่งในสายงาน  ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถูกสั่งให้ประจําองค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัด  ให้ระบุฐานะดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
  3.  การระบุข้อความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  
       และให้ระบุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
       หรือตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด 
       4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 



แบบ ลท. 4 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ลงโทษ........ออกจากราชการ 
-------------------------- 

 

  ด้วย……………(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................... 
ตําแหน่ง..................ระดับ................................สังกัด..............................ตําแหน่งเลขท่ี........................................
รับเงินเดือนในอันดับ.....................ขั้น..............................บาท  ได้กระทําผิดวินัยในกรณี.....................(ระบุกรณี
กระทําผิดโดยสรุป  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบทุุกกรณี).............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน............................................................................................................... 
ตามข้อ...................... ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  (หรือตาม
กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด) และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด..................
(ระบุช่ือ).......................... ในการประชุมครัง้ท่ี............/............(เลข พ.ศ.)  เมื่อวันท่ี...............เดือน..................
พ.ศ.............. ได้มีมติให้ลงโทษ................(ระบุสถานโทษและช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ออกจากราชการ 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ 85 ของหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559    
จึงให้ลงโทษ................(ระบสุถานโทษและช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ออกจากราชการ  
  หาก.................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)................... ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 
    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 
 

หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามข้อ 85  
       ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
       2.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตําแหน่งในการ 
       บริหารงาน และตําแหน่งในสายงาน  ถ้าผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ถูกสั่งให้ประจําองค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัด  ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ  29  ให้ระบุฐานะ 
       ดังกล่าวแทนตําแหน่งและระดับ 
  3.  การระบุข้อความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทุกข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย  
       และให้ระบุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
       หรือตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําผิด 
        



-2- 
 
  4.  การกําหนดโทษถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะระบุไว้ในคําสั่งด้วยก็ได้ 
  5.  การส่ังให้คําสั่งมีผลบังคับตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามหมวด  5  ของหลักเกณฑ์และ 
       เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ  พ.ศ. 2559 
  6.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ลท. 5 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   เพ่ิมโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ 
-------------------------- 

 

  ตามคําสั่ง...............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. ท่ี..................../................... 
ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ...................ลงโทษ………….……(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................... 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....................................ตําแหน่ง..............................ระดับ.........................
สังกัด..........................ตําแหน่งเลขท่ี..............................รับเงินเดือนในอันดับ...................ขั้น.......................บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรปุ  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน..................................................................................................... 
ตามข้อ................. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559  โดยให้ลงโทษ
ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน......................%  เป็นเวลา...................เดือน/ ลดขั้นเงินเดือน...........................ขั้น และ
ได้รายงานการลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้ัน 
  ...............(ระบุคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)................ได้พจิารณาแล้ว
เห็นว่า การลงโทษดังกล่าวเป็นการไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม  โดย..................(ระบุความเห็นโดยสรุป).................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...........(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)........................... สมควรไดร้บัการเพิ่มโทษ/ลดโทษเป็นลดข้ันเงินเดือน.............ขั้น/ 
ตัดเงินเดือน......................%  เป็นเวลา..................... เดือน/ภาคทัณฑ์ 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  87  วรรคหน่ึงและวรรคสี่  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   จึงให้เพิ่มโทษ/ลดโทษ................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)..............จาก.................... 
(ระบุสถานโทษและอัตราโทษเดิม)...........เป็น.............. (ระบุสถานโทษและอัตราโทษท่ีเพิ่มหรือลด และสําหรับ
กรณีลดขั้นเงนิเดือนให้ระบุด้วยว่า โดยให้ลดจากรบัเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใดเป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด  
ขั้นใด)......................................... 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะ 
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 
 
 
 



-2- 
 

หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 5 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
       ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 87  วรรคสี่  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
       ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
       2.  ถ้าเป็นกรณีลงโทษตามข้อ  87 วรรคสี่ ท่ีไม่ใช่เป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษ  ให้ใช้แบบ  
       ลท. 1  แบบ ลท. 2  หรือแบบ ลท. 3  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 
  3.  คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไม่ต้องใช้คําว่า “ท้ังน้ี  ตั้งแต่............................เป็นต้นไป” 
  4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ลท. 6 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพ่ิมโทษ 
-------------------------- 

 

  ตามคําสั่ง...............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. ท่ี..................../................... 
ลงวันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ...................ลงโทษ…………(ระบุโทษและอัตราโทษ)...................... 
แก่..............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.................ตําแหน่ง....................
ระดับ..............สังกัด....................ตําแหน่งเลขท่ี.....................รับเงินเดือนในอันดับ.................ขั้น................บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรปุ  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน..........................................................ตามข้อ................................ 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559  น้ัน 
  ...............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว และคณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด............................ในการประชุมครั้งท่ี........../........... (เลข พ.ศ.) เมื่อวันท่ี
...........................เดือน......................พ.ศ................. ได้พจิารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า..................(ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด).................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
จึงมีมติให้...........................(ระบุมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)............................ 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  9  ของหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
จึงให้...................................................................................................................................................................... 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ให้ย่ืนฟ้อง
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 

หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 6 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
       ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 9  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
       อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
       2.  การเพิ่มโทษหรือลดโทษให้ระบุด้วยว่าเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป็น 
       สถานโทษและอัตราโทษใดและสําหรับกรณีลดขั้นเงนิเดือน ให้ระบุด้วยว่าให้ลดจากรับ 
       เงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด 
  3.  คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไม่ต้องใช้คําว่า “ท้ังน้ี  ตั้งแต่............................เป็นต้นไป” 
  4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 



แบบ ลท. 7 
-ครุฑ- 

คําสั่ง.............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. 
ท่ี................/...........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง   ยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพ่ิมโทษ  และให้กลับเข้ารับราชการ 
-------------------------- 

  ตามคําสั่ง...............(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).............. ท่ี..................../................... 
ลงวันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ...................ลงโทษ…………(ระบุโทษและอัตราโทษ)...................... 
แก่..............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).............ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.................ตําแหน่ง....................
ระดับ..............สังกัด....................ตําแหน่งเลขท่ี.....................รับเงินเดือนในอันดับ.................ขั้น................บาท 
ซึ่งกระทําผิดวินัยในกรณี...........................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรปุ  ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........... 
.............................................................................................................................................................................. 
อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน..................................................................................................... 
ตามข้อ....................... ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559  น้ัน 
  ...............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................. ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าว และคณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด............................ในการประชุมครั้งท่ี........../........... (เลข พ.ศ.) เมื่อวันท่ี
.......................เดือน.....................พ.ศ.............. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า...............(ระบุมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด).................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และข้อ  9  ของหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
จึงให้............................................................. และให้...................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).......................................... 
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง............................................................ระดับ.....................สังกัด........................... 
ตําแหน่งเลขท่ี..............................................รบัเงินเดือนในอันดับ.................................ขั้น............................บาท 
  หาก.............(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ)............... ประสงค์จะย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ให้ย่ืนฟ้อง
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

    ท้ังน้ี  ตั้งแต่........................................ พ.ศ...................... เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันท่ี......................................... พ.ศ......................... 
 

       (ลงช่ือ) 
       (......................(ช่ือผู้สั่ง).......................) 
      .......................(ตําแหน่ง)......................... 
 

หมายเหตุ : 1.  แบบ ลท. 7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
       ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 9  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
       อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
       2.  การเพิ่มโทษหรือลดโทษให้ระบุด้วยว่าเพิ่มหรือลดจากสถานโทษและอัตราโทษใดเป็น 
       สถานโทษและอัตราโทษใด สําหรับกรณีลดขั้นเงินเดือน ให้ระบุด้วยว่าให้ลดจากรับ 
       เงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ขั้นใด 
  3.  คําสั่งงดโทษ หรือยกโทษ ไม่ต้องใช้คําว่า “ท้ังน้ี  ตั้งแต่............................เป็นต้นไป” 
  4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 


