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กฎ ก.ร.

ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบี ย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบ ริบูรณ์ในปีงบประมาณใด
และดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีง บประมาณที่ผู้นั้น มีอ ายุ ค รบ
หกสิบปีบริบูรณ์ตามกฎ ก.ร. นี้ จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยตาแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นต าแหน่งที่ ก.ร. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีความขาดแคลน
บุ ค ลากรในเชิง ปริ ม าณ หรื อ เชิ ง คุณภาพ ต้ อ งใช้ค วามรู้ ค วามสามารถประสบการณ์ ทางวิชาการ
ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับกระบวนงานของฝ่ายนิติ บัญญั ติ เพื่ อปฏิบัติ หน้า ที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่
ที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก ทั้งนี้ ตามบัญชีตาแหน่งที่ ก.ร.
กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ท้ายกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๓ กาหนดเวลาที่จะให้รับราชการต่อไปตามกฎ ก.ร. นี้ ให้กระทาได้ตามความจาเป็น
โดยในครั้งแรกให้สั่งให้รับราชการต่อไปได้ไม่เกินสี่ปี และถ้ายังมีเหตุผลและความจาเป็นจะให้รับราชการ
ต่อไปอีกได้ครั้งละไม่เกินสามปี แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสิบปี
เมื่ อ ครบก าหนดเวลาที่สั่ งให้ รับ ราชการต่ อไปตามวรรคหนึ่ง ให้ สั่งให้ ผู้นั้นพ้ นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ แต่ถ้าความจาเป็นที่ให้ผู้นนั้ รับราชการต่อไปหมดลงก่อน
ครบกาหนดเวลาดังกล่าว จะสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้นนั้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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ข้อ ๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีความจาเป็นที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งจะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับ ราชการต่ อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทาข้อ มูลเพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) แผนงาน โครงการ ตลอดจนภารกิจที่มีความจาเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิ บัติ จาแนกเป็นรายปี
(๒) สภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพทั้งในส่วนราชการนั้นและ
ในภาพรวม ความสามารถในทางวิชาการ หรื อความสามารถเฉพาะตั วของผู้นั้ น และความยากใน
การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่แทนผูน้ ั้น
(๓) เหตุผลและความจาเป็นที่จาต้องให้ผนู้ ั้นปฏิบตั ิภารกิจ ตาม (๑)
(๔) ระยะเวลาที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นนั้ ตามข้อ ๕
(๖) แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับข้าราชการระดับรองลงไป
ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วที่จะให้รับราชการต่อไปได้
ตามข้อ ๒ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิช าการ ระดั บ เชี่ยวชาญขึ้ นไป หรือ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี
(๒) มี ค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และมี ผลงานหรือ
ผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนัน้ ต่อไปได้
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
(๔) ผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กาหนด
ข้อ ๖ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษตามข้อ ๒
ได้รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๗ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาด าเนิ นการตามข้ อ ๖ ภายในเดื อ นมี น าคมของ
ปี ง บประมาณที่ข้าราชการรั ฐสภาสามั ญผู้นั้นจะมี อายุครบหกสิบปี บริ บูรณ์ และให้ ก.ร. พิ จารณา
ข้อเสนอของส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๘ เมื่ อ ก.ร. เห็ น ชอบให้ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญผู้ ใดรั บ ราชการต่ อไปได้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีคาสั่งให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไป และให้ส่งสาเนาคาสั่งให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ข้อ ๙ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญรั บราชการต่ อไปเป็นครั้ งแรกนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ที่ ผู้ นั้ น มี อายุค รบหกสิบ ปีบริ บู รณ์ ให้มี ค าสั่ งภายในวันที่ ๓๐ กั น ยายน ของปีงบประมาณที่ผู้นั้น
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในกรณีที่ครบกาหนดเวลาที่ให้รับราชการต่อไปแล้ว ถ้าได้รับความเห็นชอบให้รับราชการต่อไปอีก
ให้มีคาสั่งก่อนวันครบกาหนดเวลาทีใ่ ห้รับราชการต่อไปในครั้งก่อน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับราชการต่อไปตามกฎ ก.ร. นี้ จะต้องดารงตาแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตาแหน่งที่ให้รับราชการต่อไปเท่านั้น จะย้าย โอน หรือเลื่อนไปดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ หรือตาแหน่งอื่น หรือจะรักษาราชการแทน รักษาการในตาแหน่ง
รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ไปช่วยราชการ หรือไปช่วยทางานชัว่ คราวในตาแหน่งอื่นไม่ได้
ข้อ ๑๑ ความในข้อ ๗ ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.

บัญชีตำแหน่งที่ ก.ร. กำหนดให้เป็นตำแหน่ง ที่ไ ด้รับรำชกำรต่อ ไป
ท้ำยกฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมั ญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริ บูรณ์รั บรำชกำรต่ อไป
พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ สำยงำน ได้แก่ ตำแหน่งในสำยงำน
- นิติการ
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎ ก.ร. ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๘๑ แห่ ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิ บปีบริ บู ร ณ์
ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมี ความจาเป็นที่จ ะให้รั บราชการต่อไปเพื่อ ปฏิบั ติหน้าที่ ในทางวิชาการหรื อ
หน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตาแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)
จะให้รับราชการต่อ ไปอีก ไม่ เกิ นสิ บปี ก็ไ ด้ ตามที่ กาหนดในกฎ ก.ร. สมควรกาหนดหลั ก เกณฑ์ ให้ การที่จ ะให้
ข้าราชการรั ฐสภาสามั ญผู้ ใดรั บราชการต่ อไปนั้ น เป็นความประสงค์ ของทางราชการโดยให้ คานึ งถึ งความสมั ค รใจ
ของข้าราชการรัฐสภาสามั ญผู้นั้ นด้ วย และตาแหน่งที่จะให้ ผู้นั้นรั บราชการต่อ ไปต้ องเป็น ตาแหน่ งที่ มีอยู่ เ ดิ ม
ไม่ได้เป็นการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มใหม่ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ มีเ หตุ ผลและความจาเป็น เพื่ อประโยชน์ของทา ง
ราชการ โดยต าแหน่ง ที่ จ ะให้ผู้ นั้ นรั บราชการต่ อ ไปต้ อ งเป็ นต าแหน่ ง ที่ ก.ร. ก าหนดให้ เ ป็ นต าแหน่งที่มี
ความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางวิชาการ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนงานของฝ่ายนิ ติบัญญั ติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่จ ะต้อ งใช้
ความสามารถเฉพาะตัว และหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ร. นี้

