
 
กฎ  ก.ร. 

ว่าดว้ยการให้ขา้ราชการรัฐสภาสามัญ 
ซึ่งมีอายุครบหกสบิปบีริบรูณ์รับราชการต่อไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด

และด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หรือระดับทรงคุณวุฒิ  หรือด ารงต าแหน่งประเภท
ทั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือระดับทักษะพิเศษ  รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ตามกฎ  ก.ร.  นี้  จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   
โดยต าแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นต าแหน่งที่  ก.ร.  ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีความขาดแคลน 
บุคลากรในเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพ  ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางวิชาการ   
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ   เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ 
ที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว  และหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก  ทั้งนี้  ตามบัญชีต าแหน่งที่  ก.ร.  
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป  ท้ายกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อ ๓ ก าหนดเวลาที่จะให้รับราชการต่อไปตามกฎ  ก.ร.  นี้  ให้กระท าได้ตามความจ าเป็น
โดยในครั้งแรกให้สั่งให้รับราชการต่อไปได้ไม่เกินสี่ปี  และถ้ายังมีเหตุผลและความจ าเป็นจะให้รับราชการ
ต่อไปอีกได้ครั้งละไม่เกินสามปี  แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสิบปี 

เมื่อครบก าหนดเวลาที่สั่งให้รับราชการต่อไปตามวรรคหนึ่ง   ให้สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  แต่ถ้าความจ าเป็นที่ให้ผู้นั้นรบัราชการต่อไปหมดลงกอ่น
ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  จะสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีความจ าเป็นที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งจะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น  ให้ส่วนราชการนั้นจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  ตลอดจนภารกิจที่มีความจ าเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิบัติ  จ าแนกเป็นรายปี 
(๒) สภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพทั้งในส่วนราชการนั้นและ

ในภาพรวม  ความสามารถในทางวิชาการ  หรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้นั้น  และความยากใน 
การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้น 

(๓) เหตุผลและความจ าเป็นที่จ าต้องให้ผู้นั้นปฏิบัติภารกิจ  ตาม  (๑) 
(๔) ระยะเวลาที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป   
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นตามข้อ  ๕ 
(๖) แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับข้าราชการระดับรองลงไป 
ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วที่จะให้รับราชการต่อไปได้

ตามข้อ  ๒  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  หรือ 

ประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโสขึ้นไป  แล้วแต่กรณี  ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
(๒) มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  ทักษะ  ประสบการณ์  และมีผลงานหรือ 

ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นต่อไปได้   

(๓) ไม่อยู่ในระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

(๔) ผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ร.  ก าหนด 
ข้อ ๖ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผูใ้ดซึ่งด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  

หรือระดับทรงคุณวุฒิ  หรือด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือระดับทักษะพิเศษตามข้อ  ๒  
ได้รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ให้  ก.ร.  เป็นผู้พิจารณา 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามข้อ  ๖  ภายในเดือนมีนาคมของ
ปีงบประมาณที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   และให้  ก.ร.  พิจารณา
ข้อเสนอของส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณนั้น 

ข้อ ๘ เมื่อ  ก.ร.  เห็นชอบให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดรับราชการต่อไปได้เมื่อสิ้น 
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มีค าสั่งให้ผู้นั้น 
รับราชการต่อไป  และให้ส่งส าเนาค าสั่งให้กรมบัญชีกลางทราบ  เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญรับราชการต่อไปเป็นครั้งแรกนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ให้มีค าสั่งภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ของปีงบประมาณที่ผู้นั้น 
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   

ในกรณีที่ครบก าหนดเวลาที่ให้รับราชการต่อไปแล้ว  ถ้าได้รับความเห็นชอบให้รับราชการต่อไปอีก   
ให้มีค าสั่งก่อนวันครบก าหนดเวลาที่ให้รับราชการต่อไปในครั้งก่อน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาสามญัซึง่ได้รบัราชการต่อไปตามกฎ  ก.ร.  นี้  จะต้องด ารงต าแหนง่
และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะต าแหน่งที่ให้รับราชการต่อไปเท่านั้น  จะย้าย  โอน  หรือเลื่อนไปด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  หรือต าแหน่งอื่น  หรือจะรักษาราชการแทน  รักษาการในต าแหนง่  
รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน  ไปช่วยราชการ  หรือไปช่วยท างานชั่วคราวในต าแหน่งอื่นไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ความในข้อ  ๗  ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร. 

 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



บัญชีต ำแหน่งที่ ก.ร. ก ำหนดให้เป็นต ำแหน่งที่ได้รับรำชกำรต่อไป 
ท้ำยกฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ๑ สำยงำน ได้แก่ ต ำแหน่งในสำยงำน 

- นิติการ  
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ร.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติว่า  ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจ าเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือ
หน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในต าแหน่งตามมาตรา  ๒๗  (๓)  (ง)  หรือ  (จ)  หรือ  (๔)  (ค)  หรือ  (ง)  
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ร.  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้การที่จะให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดรับราชการต่อไปนั้น  เป็นความประสงค์ของทางราชการโดยให้ค านึงถึงความสมัครใจ 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นด้วย  และต าแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นต าแหน่งที่มีอยู่เดิม   
ไม่ได้เป็นการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  ทั้งนี้  ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการ  โดยต าแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นต าแหน่งที่   ก.ร.  ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มี 
ความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพ  ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางวิชาการ  
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่จะต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว  และหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก  จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  นี้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕


