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กฎ ก.ร.
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎ ก.ร. นี้
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งอื่น
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอื่น ซึ่งจะเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกันหรือ
ต่างประเภทกันก็ได้
“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน
ในระดับที่สูงกว่าเดิม
“ระดับที่ต่ํากว่าเดิม” หมายความรวมถึง ตําแหน่งในประเภทและระดับที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้ว่า
การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่
จะย้ายหรือโอน หรือตําแหน่งในประเภทและระดับที่ ก.ร. กําหนดไว้ตามข้อ ๕
“ตําแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ตําแหน่งประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการที่ ก.ร.
กําหนดให้เป็นตําแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นตําแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่ําลงได้ภายในกรอบระดับตําแหน่ง
ที่กําหนดตามมาตรา ๒๘
ข้อ ๓ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด
ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตําแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพ
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ขององค์กร รวมทั้งเหตุผลความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น
ข้อ ๔ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด
ตามกฎ ก.ร. นี้ จะกระทําได้ต่อเมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้น แต่
เป็นกรณีตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
ในกรณีที่เป็นการย้าย การโอน หรือการเลื่อนตามข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ ข้อ ๕๔
ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ นอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว การกําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่เข้ารับการพิจารณาย้าย โอน หรือเลื่อนต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณ สมบัติเพิ่มเติม อาจทําได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕ ก.ร. อาจกํา หนดให้ตํ าแหน่ ง ประเภทและระดับ ใดจะต้อ งได้รั บความยิ นยอมจาก
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่จะย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับดังกล่าวได้
ข้อ ๖ การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่ต่ํากว่าเดิม จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น
การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ถูกย้ายหรือโอนตามวรรคหนึ่ง ไปแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในประเภท สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอน
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๗ การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือ
ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือประเภทบริหาร
แล้วแต่กรณี ตามกฎ ก.ร. นี้
(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือประเภท
บริหารระดับต้น แล้วแต่กรณี ตามกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ ให้จัดแบ่งตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แ ก่ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แ ก่ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท
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การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในกลุ่ม ที่ ๑ ให้ดํ า รงตํ าแหน่ง ประเภทวิ ช าการระดับ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นกลุ่ มที่ ๒ ผู้ มี อํา นาจสั่ งบรรจุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ไปแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แ ก่ ตําแหน่งหัว หน้าส่วนราชการสังกัด รัฐสภา และตําแหน่งอื่น ที่ ก.ร.
กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร.
กําหนดเป็น ตําแหน่ง ประเภทบริหารระดั บสูงและได้รับเงิน ประจําตําแหน่งในอัต ราเดีย วกับตําแหน่ ง
รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้
ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจดําเนิน การตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ร. นี้ การดําเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใดให้เป็นไป
ตามที่ ก.ร. กําหนด
หมวด ๑
การย้าย
ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่ต่ํากว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้กระทําได้เฉพาะผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปซึ่ง เคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
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การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่วไปซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง ประเภท
วิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิม
ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่ต่ํากว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๕ การย้ายข้า ราชการรัฐ สภาสามัญ ผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุ ฒิ
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑)
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิ ชาการมาก่ อน ไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการ ให้ กระทํ าได้ เฉพาะการย้ ายไป
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุอาจดําเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงลําดับที่ที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งผู้นั้นตามมาตรา ๓๘
(๒) ผู้นั้น ได้รับการคัด เลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษตามที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทําได้เฉพาะผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับ
ความยิ น ยอมจากข้ าราชการผู้ นั้น ตามข้อ ๕ ผู้ มีอํ า นาจสั่ ง บรรจุจ ะดํ า เนิ น การได้ ต่อ เมื่อ ผู้นั้ น ได้ ใ ห้
ความยินยอมแล้ว
(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่ง
ประเภทวิชาการไม่เกินหนึ่งระดับ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
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ข้อ ๑๘ การย้า ยข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ ผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการไปแต่ งตั้ ง ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่ต่ํากว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้น้นั ได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๙ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอม
จากข้าราชการผู้นั้นตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุ แต่ถ้าเป็น กรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้น
ตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๓ แล้ว
ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๒ แล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคย
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๓ แล้ว
ข้อ ๒๑ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้า ยข้าราชการรั ฐสภาสามัญ ผู้ดํ ารงตํา แหน่ง ประเภทบริหารไปแต่ งตั้งให้ ดํารงตํ าแหน่ ง
ในระดับที่ต่ํากว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
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ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือ
ประเภทอํานวยการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับ
ความยิ น ยอมจากข้ าราชการผู้ นั้น ตามข้อ ๕ ผู้ มีอํ า นาจสั่ ง บรรจุจ ะดํ า เนิ น การได้ ต่อ เมื่อ ผู้นั้ น ได้ ใ ห้
ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ผู้มีอาํ นาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๔ แล้ว
ข้อ ๒๔ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๙ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒)
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๖ แล้ว
ข้อ ๒๕ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๖ แล้ว
ข้อ ๒๖ การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือ
ประเภทอํานวยการซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้กระทําได้เฉพาะการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๙ (๒) เท่านั้น โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๕ แล้ว
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หมวด ๒
การโอน
ข้อ ๒๗ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนประสงค์จะรับโอนผู้นั้น
และต้องได้รับความยิน ยอมจากผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุข องส่ว นราชการสังกัดรัฐสภาที่ผู้นั้น สังกัด อยู่ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๒๘ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะไม่ให้ความยินยอมมิได้
(๑) การโอนผู้สอบแข่งขันได้และถึงลําดับที่ที่จะบรรจุตามมาตรา ๓๘
(๒) การโอนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จัดให้มีการคัดเลือกตามมาตรา ๔๐
(๓) การโอนผู้ได้รับการเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปตามข้อ ๓๐ ประเภทวิชาการ
ตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๖ วรรคสอง ประเภทอํานวยการตามข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ วรรคสี่ หรือข้อ ๔๐
หรือประเภทบริหารตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ วรรคสอง ข้อ ๔๕ วรรคสอง หรือข้อ ๔๖ วรรคสามหรือวรรคสี่
(๔) การโอนในกรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษตามที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๒๙ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับเดีย วกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่ต่ํากว่าเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาที่จะรับโอน และ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๓๐ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับที่สูงกว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๐ แล้ว
ข้อ ๓๑ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้กระทําได้เฉพาะผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไปมาแล้ว และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะต้องแต่งตั้งให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่
ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่งประเภททั่วไป
ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
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การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่ต่ํากว่าเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุข องส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
และจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๓๓ การโอนข้ าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํ ารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณ วุ ฒิ
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุข องส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑)
ผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุข องส่วนราชการสังกัด รัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนิน การตาม
ข้อ ๕๑ แล้ว
ข้อ ๓๔ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าเดิม ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
ข้อ ๓๕ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทําได้เฉพาะการโอนไปดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
อาจดําเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและถึงลําดับที่ที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งผู้นั้นตามมาตรา ๓๘
(๒) ผู้นั้น ได้รับการคัด เลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษตามที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๓๖ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไป ประเภทอํานวยการ
หรือประเภทบริหาร ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะต้องแต่งตั้งผู้นั้นให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่งประเภทวิชาการ
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่า
ระดับที่ผู้นั้นเคยดํารงอยู่เดิมในตําแหน่งประเภทวิชาการไม่เกินหนึ่งระดับ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
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ข้อ ๓๗ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่ต่ํากว่าเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุข องส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
และจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๓๘ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๓ แล้ว
ข้อ ๓๙ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุข องส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน แต่ถ้าเป็น
กรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การโอนข้า ราชการรั ฐสภาสามัญ ผู้ดํา รงตํา แหน่ง ประเภททั่ ว ไปหรือประเภทวิชาการซึ่ งเคย
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนด
ว่าต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การโอนข้า ราชการรั ฐสภาสามัญ ผู้ดํา รงตํา แหน่ง ประเภททั่ ว ไปหรือประเภทวิชาการซึ่ งเคย
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การโอนข้า ราชการรั ฐสภาสามัญ ผู้ดํา รงตํา แหน่ง ประเภททั่ ว ไปหรือประเภทวิชาการซึ่ งเคย
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
ผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุข องส่วนราชการสังกัด รัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนิน การตาม
ข้อ ๕๓ แล้ว
ข้อ ๔๐ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุข องส่วนราชการสังกัด รัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนิน การตาม
ข้อ ๕๒ แล้ว

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคย
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๓ แล้ว
ข้อ ๔๑ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้น
ได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๔๒ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่ต่ํากว่าเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน และ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๔๓ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระทําได้เฉพาะการโอนไปดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๕ แล้ว
ข้อ ๔๔ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือ
ประเภทอํานวยการ ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ก.ร. กําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้นตามข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการ ซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้
ดําเนินการตามข้อ ๕๔ แล้ว
ข้อ ๔๕ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๙ (๑) หรือกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒)
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๖ แล้ว
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ข้อ ๔๖ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะรับโอน
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๖ แล้ว
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือประเภท
อํานวยการซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงให้กระทําได้เฉพาะการโอนไปดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒)
โดยผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาที่จะรับโอนจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อได้ดําเนิน การ
ตามข้อ ๕๕ แล้ว
หมวด ๓
การเลื่อน
ข้อ ๔๗ การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไป ประเภทวิชาการ
ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทเดียวกัน
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด ๔ การดําเนิน การเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นดํารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๔๘ การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํ ารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ เชี่ย วชาญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระทําได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๑ แล้ว
ข้อ ๔๙ การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระทําได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการ
ตามข้อ ๕๕ แล้ว
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หมวด ๔
การดําเนินการเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน
ข้อ ๕๐ การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน
ตามข้อ ๓๐ และการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไประดับปฏิบัติงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน ให้ดําเนินการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็น ว่าผู้นั้น
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งระดับชํานาญงาน และผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร.
กําหนด
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสตามข้อ ๓๐
และการเลื่อนข้า ราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํ ารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับ ชํานาญงานเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งระดับอาวุโส ให้ดําเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงาน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตําแหน่งระดับอาวุโส โดยให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
การโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตามข้อ ๓๐ และการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งระดับทักษะพิเศษ ให้ดําเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นั้น
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งระดับทักษะพิเศษ โดยให้ประเมินบุคคลและประเมิน ผลงานโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง การประเมินผลงานจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕๑ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ วรรคสอง และ
การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ ให้ดําเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตําแหน่งระดับชํานาญการ โดยให้
ประเมินบุคคลและประเมินผลงานโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง การประเมินผลงาน
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
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การย้ายหรือ การโอนข้า ราชการรัฐ สภาสามั ญ เพื่อแต่งตั้ งให้ ดํา รงตํ าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ วรรคสอง และ
การเลื่อ นข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญ ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชํ านาญการเพื่อ แต่ งตั้ ง ให้
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงเหมาะสมกับตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ โดยให้ประเมิน บุคคลและประเมิน ผลงานโดยคณะกรรมการที่ ส่ว นราชการ
สังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง การประเมิน ผลงานจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
การย้ายหรือ การโอนข้า ราชการรัฐ สภาสามั ญ เพื่อแต่งตั้ งให้ ดํา รงตํ าแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ วรรคสอง และการเลื่อน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ดําเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับตําแหน่ง ระดับเชี่ย วชาญ
โดยให้ ค ณะกรรมการที่ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น บุ ค คลและประเมิ น ผลงาน
การประเมินผลงานจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้น ผ่านการประเมิน บุ คคลแล้ว และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
จะดําเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.ร. กําหนด
การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิต ามข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๕ วรรคสอง ข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๓๓ วรรคสอง ข้อ ๓๔
และข้อ ๓๖ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิที่ว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการที่ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเหมาะสมกับตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.ร. กําหนดให้เป็นตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ ให้ดําเนินการ
โดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเหมาะสมกับตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้มีอํานาจ
สั่ง บรรจุเป็น ผู้ประเมิน บุคคล และให้ค ณะกรรมการที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแ ต่งตั้งเป็น ผู้ประเมินผลงาน
การประเมินผลงานจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้น ผ่านการประเมิน บุ คคลแล้ว และผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุ
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จะดําเนิน การได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.ร. กําหนด
การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าตําแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่
เป็น ตําแหน่ง ระดับควบและเป็น การเลื่อนผู้น้ัน ขึ้น แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น เองในระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล
ข้อ ๕๒ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้นตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งเพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้น จากรายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕๓ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูงตามข้อ ๑๙ วรรคสี่ ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ วรรคสี่ และข้อ ๔๐
วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตํา แหน่ ง ประเภทอํ านวยการระดับ สูง ให้ ใช้วิ ธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการที่ ส่ว นราชการ
สังกัดรัฐสภาแต่งตั้งเพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕๔ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นตามข้อ ๒๓ วรรคสอง และข้อ ๔๔ วรรคสอง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งเพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนิน การได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้น จากรายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕๕ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๙ (๒) ตามข้อ ๒๖ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๖ วรรคสี่ และการเลื่อน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริ หารระดับสู งตามข้ อ ๔๙ ให้ ใช้วิ ธี การเลื อกสรรโดยคณะกรรมการที่ผู้ มีอํ านาจสั่ งบรรจุ แต่งตั้ง และ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๕๖ การย้ ายหรื อการโอนข้าราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๙ (๑) ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๒๕ วรรคสาม ข้อ ๔๕
วรรคสอง และข้อ ๔๖ วรรคสาม ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

และผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ จ ะดํ า เนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ เ ลื อ กผู้ นั้ น จากผลการเลื อ กสรรดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัว หน้าส่ว นราชการ
ภายในระดับสํานักอยู่ก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้ถือว่าเป็นผู้เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญตามกฎ ก.ร. นี้
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภท
บริหารระดับสูงให้ถือว่าเป็นผู้เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิตามกฎ ก.ร. นี้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑ อยู่ก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๔ ให้ถือว่าเป็นผู้เคยดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตามกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๕๘ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๕๙ ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎ ก.ร. นี้ ให้นํา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในวันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎ ก.ร. นี้
ในกรณีที่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในวันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับมาใช้กับ
กรณีใดได้ การจะดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่า การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ร. สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงจําเป็น
ต้องออกกฎ ก.ร. นี้

