
 
ระเบียบ ก.พ. 

วาดวยการขอและการพิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไป พ.ศ. 2535 
__________________ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5)  และมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ก.พ.ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  �ระเบียบ ก.พ.วาดวยการขอและการพิจารณายกเวน
ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  พ.ศ. 2535� 
 

  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  ขอ 3  ผูใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปในการท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการ      
พลเรือน   ตามมาตรา 30 (7) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ  (14)  และเปนกรณี ท่ี  ก .พ .อาจ
พิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดตามมาตรา 30 วรรคสอง  ถาผูนั้นประสงคจะขอให 
ก.พ.พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไปเพื่อจะเขารับราชการเปนขาราชการ             
พลเรือน  โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ           
ก็ใหย่ืนคําขอตามแบบ ยว.1  และหนังสือรับรองตามแบบ ยว.2  ทายระเบียบน้ี  พรอมท้ัง
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

  การขอให ก.พ.พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไปเพื่อสมัครกลับ
เขารับราชการตามมาตรา 65  หรือมาตรา 66  จะย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงตอเลขาธิการ ก.พ.  
หรือตอหัวหนาสวนราชการท่ีจะสมัครเขารับราชการก็ได 
 

  ขอ 4  ในกรณีท่ีมีผูย่ืนคําขอตามขอ 3  ตอเลขาธิการ ก.พ. ใหสํานักงาน ก.พ. 
สงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการท่ีผูย่ืนคําขอประสงคจะสมัครกลับเขารับราชการ  พิจารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด  ตามมาตรา 65  หรือมาตรา 66  แลวแตกรณี  และ
ถาตองการจะรับผู ย่ืนคําขอน้ันเขารับราชการ  ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบ            
รายละเอียดเก่ียวกับประวัติสวนตัว  ประวัติการรับราชการ  หรือการทํางาน  การประกอบ 
คุณงามความดี  ความผิดหรือความเส่ือมเสีย  และความประพฤติของผูนั้น  โดยใหสอบสวน
จากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมีเกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได แลวพิจารณา 
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อีกชั้นหนึ่งวายังตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม  ถาตองการรับ  ก็ใหแจงและสง
เร่ืองการสอบสวนดังกลาวพรอมท้ังเอกสารหลักฐานการสอบสวนน้ันใหสํานักงาน ก.พ. 
ดําเนินการตอไป  และถาเปนกรณีตามมาตรา 66  ก็ใหสงเร่ืองการขอให ก.พ.พิจารณาอนุมัติ
ตามมาตรา 66  พรอมกันดวย 

 

  ในกรณีท่ีสวนราชการตามวรรคหนึ่งไมตองการรับผู ย่ืนคําขอน้ันเขารับ      
ราชการ  ก็ใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและสํานักงาน ก.พ.ทราบ 
 

  ในกรณีท่ีสวนราชการตามวรรคหน่ึงไมแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน ก.พ. 
ทราบภายในหกเดือนนับแตวันท่ีสํานักงาน ก.พ.สงเร่ืองไปให  ถือวาสวนราชการนั้น 
ไมตองการจะรับบรรจุ  ใหสํานักงาน ก.พ.ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 
 

  ในกรณีท่ีมีผูย่ืนคําขอตามขอ 3  ตอหัวหนาสวนราชการ  ก็ใหพิจารณาดําเนิน
การตามวรรคหน่ึงและวรรคสองโดยอนุโลม 
 

  ขอ 5  เม่ือสํานักงาน ก.พ.ไดรับเร่ืองการสอบสวนตามขอ 4 วรรคหน่ึง  และ
เห็นวาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ ก.พ.  ก็ให
ดําเนินการนําเสนอ ก.พ.เพื่อพิจารณาลงมติลับตามมาตรา 30 
 

  ขอ 6  การขอยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไปเพื่อสมัครสอบแขงขัน    
ตามมาตรา 47  หรือเพื่อเขารับการคัดเลือกตามมาตรา 50  ใหย่ืนคําขอตามขอ 3  ตอเลขาธิการ 
ก.พ.  และใหสํานักงาน ก.พ.รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอท่ีจะ
ประกอบการพิจารณาของ ก.พ.  แลวดําเนินการนําเสนอ ก.พ.เพื่อพิจารณาลงมติลับตาม
มาตรา 30 
 

  ขอ 7  ในกรณี ท่ี ก.พ .ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนในกรณีท่ีขาด 
คุณสมบัติท่ัวไปรายใด  และผูนั้นไมไดรับการยกเวน  การขอให ก.พ.พิจารณายกเวนในกรณี
ท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไปอีก  ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหน่ึงป 
นับแตวันท่ี ก.พ.ลงมติ 
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  ขอ 8  ใหเลขาธิการ ก.พ.รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2535 

 
     (ลงชื่อ) เกษม   สุวรรณกุล 

 (นายเกษม   สุวรรณกุล) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ผูรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 

 
 
 
หมายเหตุ 
  1.  ระเบียบฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 109  ตอนท่ี 109  วันท่ี  
22   ตุลาคม  2535 
  2. นําสงโดยหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ท่ี  นร 0709.3/ว 21   ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ยว.1 
คําขอยกเวนคุณสมบัติท่ัวไป 

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

 

เร่ือง ขอยกเวนคุณสมบัติท่ัวไปเพื่อ.......................... 
 

เรียน ..............................................................(1) 
 

  ขาพเจา.............................................................. อยูบานเลขท่ี........................... 
ถนน................................. ตรอก/ซอย..................................... ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด..................................... เปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป
ตามมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  และประสงค    
จะขอให ก.พ.พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติเพื่อ........................................................ 
..............................................................................................................................................(2) 
โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

  1.  ขาพเจาเกิดเม่ือวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. ............ ปจจุบันมีวุฒิ 
.................................................................................................................................................. 
 

  2.  ขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 (....)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ต้ังแตวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. ............  
โดยมีกรณีคือ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

  3.  กอนตกเปนผูขาดคุณสมบัติดังกลาว  ขาพเจาเคยประกอบอาชีพ (ทําอะไร  
ท่ีใด  ต้ังแตเมื่อใดถึงเมื่อใด  ใหระบุโดยละเอียดทุกแหง).......................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
เลิกประกอบอาชีพดังกลาวเพราะ.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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  4.  กอนตกเปนผูขาดคุณสมบัติ  ขาพเจาไดประกอบคุณงามความดีคือ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ไดทําความผิดหรือความเส่ือมเสียคือ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

  5.  หลังจากตกเปนผูขาดคุณสมบัติแลว  ขาพเจาไดประกอบอาชีพ  (ทําอะไร  
ท่ีใด  ต้ังแตเม่ือใดถึงเม่ือใด  มีตําแหนงหนาท่ีการงานอยางไร  ใหระบุโดยละเอียดทุกแหง   
จนถึงปจจุบัน) .......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

  6.  หลังจากตกเปนผูขาดคุณสมบัติแลว  ขาพเจาไดประกอบคุณงามความดี  
คือ.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ไดทําความผิดหรือความเส่ือมเสียคือ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

  7.  ขาพเจามีผูรับรองความประพฤติสําหรับระยะเวลาหลังจากท่ีไดตกเปน      
ผูขาดคุณสมบัติแลว (อยางนอย  2  คน)  คือ.............................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

  8.  ขาพเจาไดย่ืนเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคือ 
   (1)  ภาพถายหลักฐานแสดงวุฒิคือ........................................................ 
.................................................................................................................................................. 
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   (2)  สําเนาเอกสารแสดงการตกเปนผูขาดคุณสมบัติคือ......................... 
.................................................................................................................................................. 
 

   (3)  ประวัติการทํางานโดยมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือ
นายจางวาทํางานในหนาท่ีอยางไร  ผลของงานในหนาท่ีเปนอยางไร  และออกจากงานน้ัน
เพราะเหตุใด  (ถาเคยทํางานหลายแหงใหสงประวัติและหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา
หรือนายจางทุกแหง) 
 

   (4)  หนังสือรับรองความประพฤติของผูรับรองตาม 7 
 

   (5)  ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)  ..................................... 
             (.....................................) 

 
 
หมายเหตุ 
  (1)  กรณีย่ืนคําขอตอสํานักงาน ก.พ. ก็ใหเรียนเลขาธิการ ก.พ. ถาย่ืนคําขอตอ
หัวหนาสวนราชการท่ีจะสมัครเขารับราชการ  ก็ใหเรียนหัวหนาสวนราชการนั้น 
  (2)  ใหระบุความประสงควาจะขอเขารับการบรรจุโดยการคัดเลือกหรือจะ
สมัครกลับเขารับราชการในตําแหนงใด  สวนราชการใด  หรือจะสมัครสอบแขงขันเขารับ
ราชการในตําแหนงใด 
 
 
 
 



แบบ  ยว.2 
หนังสือรับรองความประพฤติ 

 

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

 

  ขาพเจา.............................................................. อยูบานเลขท่ี........................... 
ถนน................................. ตรอก/ซอย..................................... ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท.......................... 
อาชีพ...................................... ตําแหนง....................................... สถานท่ีทํางาน.................... 
............................................... โทรศัพท........................................ เก่ียวของกับ....................... 
............................................... โดยเปน.......................... และไดรูจักกันมาเปนเวลา..............ป  
ขอรับรองวาหลังจากท่ี.................................................................ตกเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
ตามมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  แลวไดประกอบ
อาชีพ (ทําอะไร  ท่ีใด  ต้ังแตเม่ือใดถึงเม่ือใดบาง).................................................................... 
................................................................................................................................................... 
และ................................................................... มีความประพฤติ............................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
หลังจากตกเปนผูขาดคุณสมบัติแลว......................................................... ไดประกอบคุณงาม
ความดีคือ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
ไดทําความผิดหรือความเส่ือมเสียคือ......................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
             (ลงชื่อ)  ..................................... ผูรับรอง 

             (.....................................) 
 

หมายเหตุ ผูรับรองควรเปนผูบังคับบัญชาเดิม  นายจาง  กํานันผูใหญบาน  หรือผูมีเกียรติ 
  อันควรเชื่อถือไดอ่ืน 


