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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ 

ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๐๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด  
และดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หรือระดับทรงคุณวุฒิ  หรือดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโส  หรือระดับทักษะพิเศษ  รับราชการตอไปเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณตามกฎ  ก.พ.  นี้  จะตองเปนกรณีท่ี 

(๑) มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
(๒) ตําแหนงที่จะใหผูนั้นรับราชการตอไปตองเปนตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดใหเปนตําแหนง 

ท่ีมีความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพ  และหาผูอื่นปฏิบัติงานแทนไดยาก   
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ท่ีจะตองใชความสามารถเฉพาะตัว  และ 

(๓) ตําแหนงที่จะใหผูนั้นรับราชการตอไปตองเปนตําแหนงที่ผูนั้นครองอยูเดิม 
ขอ ๒ กําหนดเวลาที่จะใหรับราชการตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหกระทําไดตามความจําเปน  

โดยในครั้งแรกใหสั่งใหรับราชการตอไปไดไมเกินสี่ป  และถายังมีเหตุผลและความจําเปนจะให 
รับราชการตอไปอีกไดครั้งละไมเกินสามป  แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทั้งหมดตองไมเกินสบิป 
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เมื่อครบกําหนดเวลาที่สั่งใหรับราชการตอไปตามวรรคหนึ่ง  ใหสั่งใหผูนั้นพนจากราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ   แตถาความจําเปนที่ใหผูนั้นรับราชการตอไป   
หมดลงกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  จะสั่งใหผูนั้นพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกอนครบกาํหนดเวลาดังกลาวก็ได  แตตองแจงใหผูนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓ สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 
หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไปเมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น  ใหสวนราชการนั้นจัดทําขอมูลเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  ตลอดจนภารกิจที่มีความจําเปนจะใหผูนั้นปฏิบัติ  จําแนกเปนรายป 
(๒) สภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพทั้งในสวนราชการนั้นเอง

และในภาพรวม  ความสามารถในทางวิชาการ  หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูนั้น  และความยาก 
ในการหาผูท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม  มาปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้น 

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จําตองใหผูนั้นปฏิบัติภารกิจ  ตาม  (๑) 
(๔) ระยะเวลาที่จะใหผูนั้นรับราชการตอไป   
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นตามขอ  ๔ 
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว  ท่ีจะใหรับราชการตอไป

ไดตามขอ  ๑  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 

ขึ้นไป  แลวแตกรณี  ตอเนื่องกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสิ้นปงบประมาณนั้น 
(๒) มีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  ทักษะ  ประสบการณ  และมีผลงานหรือผลการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวเปนที่ประจักษ  และสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นตอไปได 

(๓) ไมอยูในระหวางการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีถูกกลาวหาวากระทํา

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๔) ผานการตรวจสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

แพทยท่ี  ก.พ.  แตงตั้งกําหนด   

ขอ ๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับ

เชี่ยวชาญ  หรือระดับทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑  (๒)  ไดรับราชการตอไปเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณ  ให  อ.ก.พ.  กระทรวง  เปนผูพิจารณา 
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การใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือระดับ
ทักษะพิเศษตามขอ  ๑  (๒)  ไดรับราชการตอไปเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  
ให  อ.ก.พ.  กรม  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๖ ใหสวนราชการดําเนินการตามขอ  ๕  ภายในเดือนมีนาคมของปงบประมาณ 
ท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  และให  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือ  อ.ก.พ.  
กรม   แลวแตกรณี   พิจารณาขอเสนอของสวนราชการ   ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
ของปงบประมาณนั้น   

ขอ ๗ ในกรณีท่ี  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือ  อ.ก.พ.  กรม  แลวแตกรณี  เห็นชอบใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูใดรับราชการตอไปไดเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําสั่งใหผูนั้นรับราชการตอไป  และสงสําเนาคําสั่งใหสํานักงาน  ก.พ.  
และกรมบัญชีกลางทราบ  เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ขอ ๘ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไปเปนครั้งแรกนับแตวันสิ้นป 
งบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  ใหมีคําสั่งภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ของปงบประมาณ
ท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

ในกรณีท่ีครบกําหนดเวลาที่ใหรับราชการตอไปแลว  ถาไดรับความเห็นชอบใหรับราชการ
ตอไปอีก  ใหมีคําสั่งกอนวันครบกําหนดเวลาที่ใหรับราชการตอไปในครั้งกอน   

ขอ ๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับราชการตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้  จะตองดํารง
ตําแหนงและปฏิบัติหนาที่เฉพาะตําแหนงที่ใหรับราชการตอไปเทานั้น  จะยาย  โอน  หรือเลื่อนไปดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  หรือตําแหนงอื่น  หรือจะรักษาราชการแทน  รักษาการ 
ในตําแหนง  รับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  ไปชวยราชการ  หรือไปชวยทํางานชั่วคราว 
ในตําแหนงอื่นไมได 

ขอ ๑๐ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับกับขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณในปงบประมาณ  ๒๕๕๒ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติวา  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  ถาทางราชการ   
มีความจําเปนจะใหรับราชการตอไปเมื่อส้ินปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ในทาง
วิชาการหรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว  ในตําแหนงตามมาตรา  ๔๖  (๓)  (ง)  หรือ  (จ)  หรือ  (๔)  
(ค)  หรือ  (ง)  อีกไมเกินสิบปไดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดหลักเกณฑใหการที่จะใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดรับราชการตอไปนั้น  เปนความประสงคของทางราชการโดยใหคํานึงถึงความสมัครใจ 
ของขาราชการผูนั้นดวย  และตําแหนงที่จะใหผูนั้นรับราชการตอไปตองเปนตําแหนงที่มีอยูเดิม  ไมไดเปนการ
กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 


