
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอยกเวน้ใหเ้ขำ้รบัรำชกำรกรณีมลีกัษณะตอ้งหำ้มเป็นขำ้รำชกำร

พลเรอืนสำมญั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักมำตรฐำนวนัิย ส ำนักงำน ก.พ.  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คณุสมบัตขิองผูย้ืน่ค ำขอ 

 

บคุคลซึง่มลีักษณะตอ้งหำ้มเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืน ประสงคจ์ะเขำ้รับรำชกำรโดยกำรสอบแขง่ขนัหรอืเขำ้รับกำรคดัเลอืกกรณีมี

เหตพุเิศษ ก.พ. อำจพจิำรณำยกเวน้ใหบ้คุคลทีม่ลีักษณะตอ้งหำ้มดงัตอ่ไปนีเ้ขำ้รับรำชกำรได  ้

 

  ๑) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีรั่งเกยีจของสงัคม (มำตรำ ๓๖ ข. (๔)) 

 

  ๒) เป็นบคุคลลม้ละลำย (มำตรำ ๓๖ ข. (๖)) 

 

  ๓) เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหจ้ ำคกุเพรำะกระท ำควำมผดิทำงอำญำเวน้แตเ่ป็นโทษส ำหรับ

ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ (มำตรำ ๓๖ ข. (๗)) 

 

 ๔) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจำกรัฐวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนอืน่ของรัฐ  

(มำตรำ ๓๖ ข. (๘)) ทัง้นี ้ผูนั้น้ตอ้งออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรไปเกนิสองปีแลว้ และตอ้งมใิชเ่ป็นกรณีออกจำกงำนหรอื

ออกจำกรำชกำรเพรำะทจุรติตอ่หนำ้ที ่

 

          ๕) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรอืปลดออก เพรำะกระท ำผดิวนัิยตำมพระรำชบญัญัตนิีห้รอืตำมกฎหมำยอืน่ (มำตรำ 

๓๖ ข. (๙)) ทัง้นี ้ผูนั้น้ตอ้งออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรไปเกนิสองปีแลว้ และตอ้งมใิชเ่ป็นกรณีออกจำกงำนหรอืออกจำก

รำชกำรเพรำะทจุรติตอ่หนำ้ที ่

 

  ๖) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อก เพรำะกระท ำผดิวนัิยตำมพระรำชบญัญัตนิี ้หรอืตำมกฎหมำยอืน่ (มำตรำ ๓๖ ข. (๑๐)) ทัง้นี ้ผู ้

นัน้ตอ้งออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรไปเกนิสำมปีแลว้ และตอ้งมใิชเ่ป็นกรณีออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรเพรำะทจุรติ

ตอ่หนำ้ที ่

 

  ๗) เป็นผูเ้คยกระท ำกำรทจุรติในกำรสอบเขำ้รับรำชกำร หรอืเขำ้ปฏบิตังิำนในหน่วยงำนของรัฐ (มำตรำ ๓๖ ข. (๑๑)) 

 

 

 

หมำยเหต ุ๑. ส ำนักงำน ก.พ. จะพจิำรณำเฉพำะกรณีค ำขอของผูข้อทีม่เีอกสำรหลักฐำนถกูตอ้งครบถว้น สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนด

ไวเ้ทำ่นัน้ หำกเอกสำรหลกัฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอืยืน่เอกสำรหลกัฐำนให ้

ถกูตอ้งครบถว้น สมบรูณ์ภำยในระยะเวลำทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด หำกผูย้ืน่ค ำขอ 

ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

       ๒. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

๓. อ.ก.พ. วสิำมัญเกีย่วกบัวนัิยและกำรออกจำกรำชกำร (อ.ก.พ. ฯ วนัิยฯ ) จะมกีำรประชมุเดอืนละ ๑ ครัง้ ในสปัดำหท์ี ่๓ หรอื 

๔ ของเดอืน เวน้แตก่รณีไม่สำมำรถจัดกำรประชมุไดใ้นสปัดำหด์งักลำ่ว ก ำหนดกำรประชมุอำจมกีำรเปลีย่นแปลง และในกรณีที ่

อ.ก.พ. ฯ วนัิยฯ มมีตใิหส้ง่เรือ่งให ้อ.ก.พ. วสิำมัญอืน่พจิำรณำ หรอืตอ้งขอเอกสำรหลักฐำนเพิม่เตมิ ระยะเวลำอำจมกีำร

เปลีย่นแปลง 

 

 ๔. ส ำนักงำน ก.พ. จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน ๗ วนั นับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

 



 

สำมำรถดำวนโ์หลดเอกสำร ไดท้ี ่http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w6-2553_0.pdf 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักงำน ก.พ. 47/111 ถนนตวิำนนท ์  ต ำบลตลำดขวญั   
อ ำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรุ ี11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักงำน ก.พ. 47/111 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอ
เมอืง  จังหวดันนทบรุ ี11000/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 83 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ประชำชนยืน่ค ำขอและเจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรตรวจสอบควำม

ถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ของค ำขอและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักมำตรฐำนวนัิย 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีจ่ัดท ำควำมเห็นเสนอ อ.ก.พ. วสิำมัญเกีย่วกับวนัิยและ

กำรออกจำกรำชกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  

15 วนั ส ำนักมำตรฐำนวนัิย 
 

3) กำรพจิำรณำ 

อ.ก.พ. วสิำมัญเกีย่วกับวนัิยและกำรออกจำกรำชกำร พจิำรณำ

ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

60 วนั ส ำนักมำตรฐำนวนัิย 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำและเสนอใหผู้ม้ ี

อ ำนำจลงนำมแจง้ผลกำรพจิำรณำอนุญำตไปยังผูย้ืน่ค ำขอทำง

ไปรษณีย ์
(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนั ส ำนักมำตรฐำนวนัิย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ค ำขอยกเวน้เขำ้รบัรำชกำรกรณีลกัษณะตอ้งหำ้ม (แบบ ย.ว.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล
เรอืน 

3) 

 

ใบค ำรบัรองควำมประพฤต ิ(แบบ ย.ว.2) (ควรมผีูร้บัรองอยำ่งนอ้ย 

2 คน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กำรรับรองควรมผีูรั้บรองอยำ่งนอ้ย 2 คน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล

เรอืน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัรองทีไ่ดล้งนำมรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้งแลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูท้ีรั่บรองตำมแบบ ยว.2 

ทกุคน ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ส ำเนำเอกสำรทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่เป็นผูม้ลีกัษณะตอ้งหำ้มเป็น
ขำ้รำชกำรพลเรอืน (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เชน่ ค ำพพิำกษำของศำล, ค ำสัง่ลงโทษทำงวนัิย เป็นตน้) 

- 

6) 
 

เอกสำรอืน่ๆ ทีม่ปีระโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( เชน่ ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน หลกัฐำนทีแ่สดง

ถงึกำรประกอบคณุงำมควำมด ีเป็นตน้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.พ. ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืส ำหรับประชำชน : กำรขอยกเวน้ใหเ้ขำ้รับรำชกำรกรณีมลีกัษณะตอ้งหำ้มเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมัญ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 19/07/2558 

http://www.info.go.th/

