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พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยอั ย การ
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๙ เรื่อง การแกไขกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๙) ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
(๑๐) พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารแต ง ตั้ ง และการดํ า รงตํ า แหน ง อั ย การอาวุ โ ส
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๑) พระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๒) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๓) พระราชบั ญญั ติ เ งิ น เดือ นและเงิน ประจํ า ตํา แหน ง ข าราชการอัย การ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการฝายอัยการ” หมายความวา ขาราชการซึ่งรับราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด
โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานอัยการสูงสุด
“ก.อ.” หมายความวา คณะกรรมการอัยการ
มาตรา ๕ ใหอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ขาราชการฝายอัยการ แบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) ขาราชการอัยการ ไดแ ก ขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ
ตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ
(๒) ขาราชการธุรการ ไดแก ขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดนอกจาก (๑)
มาตรา ๗ ใหนําระบบบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการมาใช
กับขาราชการอัยการโดยอนุโลม
อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการอั ย การ ให เ ป น ไปตามบั ญ ชี ท า ย
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการอัยการใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถาการปรั บอัตราเงิ น เดือ นดัง กลาวเปน การปรับเพิ่มเปน รอ ยละเทากั น ทุกอัตรา
และไม เ กิ น ร อ ยละสิ บของอั ต ราที่ใ ช บั ง คั บ อยู การปรั บ ให ก ระทํา โดยตราเป น พระราชกฤษฎี ก า
และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาเปนบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงิน ประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเปน รอยละเทากัน ทุกอัตรา
หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับตัวเลขเงิน เดือนของอัตราดังกลาวใหเพิ่มขึ้น
เปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน
มาตรา ๘ การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การรับเงินเดือน
การรับเงิน ประจําตําแหนง การปรับขั้นต่ําขั้นสูงของเงิน เดือนและเงิน ประจําตําแหนง และเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการธุรการ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” และ “อ.ก.พ.
กระทรวง” ใหหมายถึง “ก.อ.” และคําวา “กระทรวง” ใหหมายถึง “สํานักงานอัยการสูงสุด”
นอกจากตําแหนงที่กําหนดขึ้น ตามวรรคหนึ่ง ก.อ. อาจออกประกาศกําหนดใหมีตําแหนง
ขาราชการธุ รการที่แ ตกตางไปจากตํ าแหน งขาราชการพลเรื อนสามัญตามกฎหมายวา ดวยระเบีย บ
ขาราชการพลเรือนก็ได ตําแหนงดังกลาวจะใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในอัตราเทาใด
และจะเทียบกับตําแหนงใดตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดในประกาศนั้นดวย
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มาตรา ๙ ในกรณีคณะรัฐ มนตรีกําหนดเงิน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนการทั่วไป ใหขาราชการฝายอัยการไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวในหลักเกณฑเดียวกันดวย
มาตรา ๑๐ ข า ราชการที่ ไ ม ใ ช ข า ราชการการเมื อ งหรื อ ข า ราชการซึ่ ง อยู ใ นระหว า ง
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งสอบคัดเลือก หรือทดสอบความรู
หรื อ คั ด เลื อ กพิ เ ศษ เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการอั ย การในตํ า แหน ง อั ย การผู ช ว ยได
ตามพระราชบัญญัตินี้ หากประสงคจะโอนมาบรรจุเปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการผูชวย
เพื่อนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานของตนในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนเวลา
ราชการของขาราชการอัยการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ก็ใ หกระทําไดโดยสํานักงานอัยการสูงสุด
ทําความตกลงกับเจาสังกัด
มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญของขาราชการฝายอัยการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ข า ราชการฝ า ยอั ย การผู ใ ดถึ ง แก ค วามตาย หรื อ ได รั บ อั น ตรายถึ ง ทุ พ พลภาพเนื่ อ งจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการจนตองออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพตามพระราชบัญญัตินี้ ก.อ. จะพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได
มาตรา ๑๒ เครื่องแบบ และการแตงกายของขาราชการฝายอัยการ การกําหนดใหมีตรา
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใชในการบริหารราชการสํานักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งหลักเกณฑ
และวิธีการในการทําและใชตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายนั้น ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๑๓ วั น เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี และวั น หยุ ด ประจํ า ป ข อง
ขาราชการฝายอัยการ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน เวนแต ก.อ.
จะกําหนดเปนอยางอื่น
การลาหยุดราชการของขาราชการฝายอัยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๑๔ ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายอัยการใหเปนไปตามที่สํานักงานอัยการ
สูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.
สํานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็น ชอบของ ก.อ. จะตองจัดใหมีประมวลจรรยาบรรณ
สําหรับขาราชการฝายอัยการ
ประมวลจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และประมวลจรรยาบรรณตามวรรคสอง เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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มาตรา ๑๕ ขาราชการฝายอัยการมีเสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ น ดิน และความตอเนื่องในการจัดทํ า
บริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุม ตามวรรคหนึ่ง เปน ไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามขอเสนอแนะของ ก.อ.
มาตรา ๑๖ การเพิ่ม พูน ประสิทธิภาพและการเสริ ม สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริม สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา การใหไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามที่ ก.อ. กําหนด ให ก.อ.
ทําเปนระเบียบ ขอกําหนด หรือประกาศ ตามที่เห็นสมควร
ระเบียบ ขอกําหนด และประกาศ ของ ก.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการอัยการ
มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.อ.” ประกอบดวย
(๑) อัยการสูงสุดเปนประธาน
(๒) รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโสจํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง
ทั้งนี้ ใหรองอัยการสูงสุดที่มีอาวุโสสูงสุดเปนรองประธาน
(๓) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งขาราชการอัยการชั้น ๒ ขึ้น ไปเปน
ผูเลือกจาก
(ก) ขาราชการอัยการชั้น ๖ ขึ้นไป และมิไดเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนงอยูแลว
สามคน
(ข) ผู รั บ บํ า เหน็ จ หรื อ บํ า นาญตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการอัยการมาแลว
และตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ ข. (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) สามคน
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(๔) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคนและคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ดานการพัฒนาองคกร หรือดาน
การบริหารจัดการ ซึ่งประธานและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) เปนผูเลือกจากบุคคลซึ่งไมเปน
หรือเคยเปนขาราชการฝายอัยการจํานวนหนึ่งคน
ให ก.อ. แตงตั้งขาราชการอัยการคนหนึ่งเปนเลขานุการ ก.อ.
มาตรา ๑๙ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๒) เปนสมาชิกรัฐสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น
(๔) เปนขาราชการอัยการ ขาราชการตํารวจ ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลทหาร
หรือทนายความ
(๕) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(๖) เปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
(๗) ประกอบอาชี พหรื อวิช าชีพ อื่น ใดอั น เป น การกระทบกระเทื อ นถึ งการปฏิ บัติห นา ที่
ในตําแหนงกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ
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มาตรา ๒๐ การเลื อ กกรรมการอั ย การผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได รั บ เลื อ กจากวุ ฒิ ส ภา
ตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น คณะหนึ่งเพื่อพิ จารณาเสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรจํานวนสองเทาของกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิที่จะตองเลือกตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
เลือกตอไป
มาตรา ๒๑ ให อั ย การสู ง สุ ด ดํ า เนิ น การให มี ก ารเลื อ กกรรมการอั ย การผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๘ (๓) ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกําหนด
ใหประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ เพื่ อป ระ โย ช น ใ น กา รรั บเ ลื อ กเ ป น กร รม กา รอั ยก าร ผู ท รง คุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๘ (๓) (ก) อัยการอาวุโสผูใดเคยเปน ผูดํารงตําแหนงขาราชการอัยการในชั้น ใดกอน
ปงบประมาณที่จะดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส ใหถือวาเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการอัยการในชั้นนั้น
มาตรา ๒๓ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ถาตําแหนงวางลงกอนถึงกําหนดวาระ ใหอัยการสูงสุดสั่งใหดําเนินการเลือกซอมหรือขอให
วุฒิสภาเลือกซอมหรือคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งซอม แลวแตกรณี เวน แตวาระการอยูใ นตําแหนงของ
กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกซอมหรือแตงตั้งซอมก็ได
กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกซอมหรือแตงตั้งซอมตามวรรคสองอยูในตําแหนง
ไดเพียงวาระของผูซึ่งตนแทน
กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง หากมีวาระเหลืออยูไมถึง
หนึ่งปนับแตวันเลือกหรือแตงตั้ง ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการอัยการวางลง ถายังมีกรรมการอัยการพอที่จะเปน
องคประชุม ใหกรรมการอัยการที่เหลืออยูดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ตอไปได
มาตรา ๒๕ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบกําหนดวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง หรือพนจากตําแหนงขาราชการอัยการในกรณีที่เปน
กรรมการอัยการตามมาตรา ๑๘ (๓) (ก)
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(๕) กลับเขารับราชการเปนขาราชการอัยการ ในกรณีที่เปนกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๘
(๓) (ข)
(๖) ขาดคุ ณสมบัติห รือมี ลักษณะต องห าม ตามมาตรา ๑๘ (๓) (ข) หรื อมาตรา ๑๙
แลวแตกรณี
ในกรณีเปน ที่ส งสัยวากรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิผูใ ดพน จากตําแหนงกรรมการอัยการ
หรือไม ใหอัยการสูงสุดเสนอ ก.อ. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๒๖ การประชุม ก.อ. ตองมีกรรมการอัยการมาประชุมไมนอยกวาแปดคนจึงเปน
องคประชุม
ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานและรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการอัยการในที่ประชุม
เลือกกรรมการอัยการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
หากกรรมการอัยการโดยตําแหนงวางลง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูรักษาราชการแทน
หรือผูรักษาการในตําแหนงตามกฎหมาย ทําหนาที่กรรมการอัยการแทนในระหวางนั้น
มาตรา ๒๗ ในการประชุมของ ก.อ. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการอัยการผูใ ด
โดยเฉพาะ ผูนั้นไมมีสิทธิอยูในที่ประชุม แตเพื่อประโยชนในการนับองคประชุม ถาผูนั้นไดเขาประชุมแลว
และตองออกจากที่ประชุม ใหนับผูนั้นเปนองคประชุมดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ให ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบวาดวยการประชุมและการลงมติ
ในกรณีที่ การประชุมของ ก.อ. เปน การพิ จารณาดําเนิน การตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๒ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการดําเนินการกับผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด หามมิใ หประธาน ก.อ.
ตามมาตรา ๑๘ (๑) เขารวมพิจารณาเรื่องดังกลาว โดยใหถือวา ก.อ. ประกอบไปดวยกรรมการอัยการ
เทาที่เหลืออยู และใหกรรมการอัยการที่เหลืออยูนั้นเลือกกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘
(๓) (ข) หรือ (๔) คนหนึ่ง ทําหนาที่ประธาน
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(๒) ในกรณีที่เปน การดําเนิน การกับผู ดํารงตําแหนงรองอัยการสูงสุดและเปน กรรมการ
อัย การโดยตํา แหน งตามมาตรา ๑๘ (๒) ด ว ย ห า มมิ ใ หร องอั ยการสู งสุ ด ผูนั้ น เข าร ว มพิ จ ารณา
เรื่องดังกลาว และใหถือวา ก.อ. ประกอบไปดวยกรรมการอัยการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๒๘ หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณ เบี้ยประชุม หรือคาตอบแทนของ ก.อ.
รวมทั้งอนุกรรมการ บุคคล และคณะบุคคลที่ ก.อ. แตงตั้ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๒๙ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ ก.อ. มี ห น า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ใหอัยการสูงสุดเปนผูเสนอเรื่องตอ ก.อ. แตกรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดจะเสนอ
เรื่องที่อยูใ นอํานาจและหนาที่ของ ก.อ. เพื่อให ก.อ. พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ.
กําหนดก็ได
มาตรา ๓๐ นอกจากอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ให ก.อ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงขาราชการฝายอัยการ
(๒) เปน เจ าหนา ที่ควบคุ มการเกษียณอายุข องขาราชการฝายอั ยการตามกฎหมายวาดว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดระบบ การแกไข และการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุม
การเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการ
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหอื่น เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษอื่นแกขาราชการฝายอัยการ
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการอัยการ
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการ
ในตําแหนงของขาราชการฝายอัยการ
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรองทุกขของขาราชการฝายอัยการ
(๘) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการฝายอัยการ และการสั่งใหขาราชการ
ฝายอัยการออกจากราชการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
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(๙) ออกระเบีย บเกี่ย วกั บการสรรหา การบรรจุ การแต ง ตั้ง การทดลองปฏิ บัติ หน า ที่
ราชการ การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การรับเงินเดือน การเลื่อนเงิน เดือน
การรักษาจริยธรรม การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม และการจัดระเบียบขาราชการ
ธุรการ
(๑๐) แตงตั้งอนุกรรมการ บุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ ก.อ. มอบหมาย
(๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกําหนดการอื่น ใดที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายอัยการ
มาตรา ๓๑ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนิน การทางวินัยขาราชการธุรการ ให ก.อ.
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิน การ ซึ่งจะตองมีขาราชการธุรการไมนอยกวาสองคนรวมเป น
คณะอนุกรรมการดวย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง รวมตลอดทั้ง
วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
ลักษณะ ๓
ขาราชการอัยการ
หมวด ๑
การบรรจุ การแตงตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรา ๓๒ ตําแหนงขาราชการอัยการ มี ๘ ชั้น ดังนี้
(๑) อัยการสูงสุดเปนขาราชการอัยการชั้น ๘
(๒) รองอัยการสูงสุด และผูตรวจการอัยการ เปนขาราชการอัยการชั้น ๗
(๓) อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาคอัยการพิเศษฝาย
และอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนขาราชการอัยการชั้น ๖
(๔) อัยการผูเชี่ยวชาญ เปนขาราชการอัยการชั้น ๕
(๕) อัยการจังหวัด และอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด เปนขาราชการอัยการชั้น ๔
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(๖) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัด เปนขาราชการอัยการชั้น ๓
(๗) อัยการประจํากอง และอัยการจังหวัดผูชวย เปนขาราชการอัยการชั้น ๒
(๘) อัยการผูชวย เปนขาราชการอัยการชั้น ๑
มาตรา ๓๓ นอกจากตําแหนงขาราชการอัยการตามมาตรา ๓๒ ใหมีตําแหนงอัยการอาวุโสดวย
มาตรา ๓๔ ขาราชการอัยการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) อัยการสูงสุด ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงชั้น ๘
(๒) รองอัยการสูงสุด และผูตรวจการอัยการ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงชั้น ๗
(๓) อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝาย
และอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงชั้น ๖ - ๗ โดยใหเริ่มรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงในชั้น ๖
(๔) อัยการผูเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงชั้น ๕ - ๖ โดยใหเริ่มรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงในชั้น ๕
(๕) อัยการจังหวัด และอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด ใหไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงชั้น ๔ - ๕ โดยใหเริ่มรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นต่ําของชั้น ๔
(๖) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัด ใหไดรับเงิน เดือนและ
เงินประจําตําแหนงชั้น ๓ - ๔ โดยใหเริ่มรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นต่ําของชั้น ๓
(๗) อัยการประจํากอง และอัยการจังหวัดผูชวย ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ชั้น ๒ - ๓ โดยใหเริ่มรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นต่ําของชั้น ๒
(๘) อัยการผูชวย ใหไดรับเงินเดือนในชั้น ๑ โดยใหเริ่มรับเงินเดือนในขั้นต่ําของชั้น ๑
(๙) อัยการอาวุโส ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทากับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงเดิม ที่ไดรับอยูกอนดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส เวน แตผูซึ่งไดรับเงินเดือนขั้น สูงสุดของชั้น
อยูกอนแลว จึงใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงิน เดือนเดิมหนึ่งขั้น และใหปรับเงินเดือนขึ้นปละหนึ่งขั้น
แตไมเกินอัตราเงิน เดือนของชั้น ๘ และเมื่อปรับเงินเดือนดังกลาวสูงกวาขั้นสูงสุดของชั้น เดิมแลว
ใหปรับเงินประจําตําแหนงใหเทากับเงินประจําตําแหนงของชั้นถัดไป
ใหขาราชการอัยการไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
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เงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน
ขาราชการอัยการซึ่งดํ ารงตําแหน งที่เรียกชื่อ อยางอื่น เมื่อเทียบกั บตําแหนงใดก็ใ หไดรั บ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงนั้น
มาตรา ๓๕ การบรรจุบุคคลเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวย
ใหอัยการสูงสุดเปนผูสั่งโดยวิธีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู หรือการคัดเลือกพิเศษ ตามความ
ในหมวด ๒ แหงลักษณะนี้ โดยใหผูไดรับบรรจุไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของชั้น ๑
มาตรา ๓๖ อั ย การผู ช ว ยที่ จ ะได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง อั ย การประจํ า กอง
หรืออัยการจังหวัดผูชวยจะตองไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
และผลของการอบรมเปนที่พอใจของ ก.อ. วาเปนผูมีความรูความสามารถ และความประพฤติเหมาะสม
ที่จะเปนอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผูชวย
อัยการผูชวยซึ่งไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลวตามวรรคหนึ่ง และผลของ
การอบรมยังไมเปนที่พอใจของ ก.อ. วาเปนผูมีความรูความสามารถ และความประพฤติเหมาะสม
ที่จะเปน อัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผูชวย ก็ใหไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุด
ตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งป เมื่อครบกําหนดดังกลาวแลวหากผลของการอบรมยังไมเปนที่พอใจของ ก.อ.
ใหอัยการสูงสุดสั่งใหออกจากราชการ
ในระหวางเวลาปแรกที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัด
ผูชวย หากปรากฏวาผูไดรับ แตงตั้งไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป อัยการสูงสุดดวยความ
เห็นชอบของ ก.อ. มีอํานาจสั่งใหออกจากราชการได
มาตรา ๓๗ กอ นเขารับหนาที่ อัยการประจํากองและอัยการจังหวัดผูชวยตองถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อใหเกิดความยุตธิ รรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
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มาตรา ๓๘ การแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงนอกจากตําแหนงอัยการผูชวย
ตําแหนงอัยการอาวุโส ตําแหนงรองอัยการสูงสุด และตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธาน ก.อ. เสนอ ก.อ.
โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลนั้นเทียบกับงานในตําแหนงขาราชการอัยการที่จะไดรับแตงตั้งนั้น ๆ เพื่อใหความเห็นชอบกอน
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ในกรณีที่ ก.อ. ไมใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดตามที่ประธาน ก.อ. เสนอตามวรรคหนึ่ง
ใหประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการคนหนึ่งคนใด เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อให ก.อ. ใหความเห็นชอบได
และในกรณีที่มีการเสนอบุคคลหลายคนใหดํารงตําแหนงเดียวกัน ให ก.อ. พิจารณาผูไดรับการเสนอ
ชื่อเรียงเปนรายบุคคลตามลําดับอาวุโสเพื่อใหความเห็นชอบ
ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงใด ถาเปนกรรมการอัยการดวย ใหผูไดรับการเสนอชื่อ
ออกจากที่ประชุมในระหวางการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ แตใหนับเปนองคประชุมดวย
มาตรา ๓๙ ขาราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปขึ้นไป หากประสงคจะดํารงตําแหนง
อัยการอาวุโสในปงบประมาณใด ใหแ จงเปน หนังสือตออัยการสูงสุดไมนอยกวาเกาสิบวันกอนเริ่ม
ปงบประมาณนั้น
คุณ สมบัติ แ ละเงื่อ นไขการขอดํ ารงตําแหนง อัย การอาวุ โสตามวรรคหนึ่ง ใหเป น ไปตาม
ระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๔๐ การแตงตั้งขาราชการอัยการไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหอัยการสูงสุ ด
เสนอรายชื่อผูซึ่งจะไดรับแตงตั้งตอ ก.อ. เพื่อใหความเห็น ชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตอไป
ขาราชการอัยการผูใ ดซึ่งไปดํารงตํ าแหนงอัยการอาวุ โสแลวจะกลับไปดํารงตําแหนงตาม
มาตรา ๓๒ อีกไมได
มาตรา ๔๑ การแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงรองอัยการสูงสุด ใหประธาน ก.อ.
เสนอ ก.อ. เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ เมื่อ ก.อ. ให ความเห็ น ชอบแล วจึ ง นํ า ความกราบบั งคมทู ล
เพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหนําบทบั ญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ การแตง ตั้งข าราชการอั ยการให ดํารงตํ าแหนงอั ยการสูง สุด ใหเป น ไปตาม
กฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ
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ในการเสนอชื่ อ ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก ก.อ.
ใหประธาน ก.อ. เปน ผูเสนอ โดยคํานึงถึงอาวุโส ความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติ
การปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น
ในกรณีที่ ก.อ. ไมใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลตามที่ประธาน ก.อ. เสนอตามวรรคสอง
ใหประธาน ก.อ. เสนอชื่อบุคคลอื่นโดยเรียงตามลําดับอาวุโส และให ก.อ. พิจารณาตามหลักเกณฑ
ตามวรรคสอง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ใหขาราชการอัยการที่ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและ
เงิน ประจํ าตํา แหน งตามที่ร ะบุไ วใ นบัญชี อัตราเงิ น เดือ นและเงิ น ประจํา ตําแหนง ขาราชการอั ยการ
ทายพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อ. ภายในระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝาย
และอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในชั้น ๖ มาครบสี่ป ใหไดรับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น ๗
(๒) อัยการผูเชี่ยวชาญ เมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในชั้น ๕ มาครบเจ็ดป
ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น ๖
(๓) อัยการจังหวัด และอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด เมื่อไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงในชั้นเงินเดือนชั้น ๔ มาครบสามป ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น ๔ และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในชั้ น สูง สุดของชั้น เงิน เดือนชั้น ๔ มาครบหนึ่งป ใหไ ดรับ การพิจ ารณาเลื่ อ นชั้ น เงิน เดือ นและ
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น ๕
(๔) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัด เมื่อไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงในชั้น เงินเดือนชั้น ๓ มาครบหาป ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น ๓ และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในชั้ น สูง สุดของชั้น เงิน เดือนชั้น ๓ มาครบหนึ่งป ใหไ ดรับ การพิจ ารณาเลื่ อ นชั้ น เงิน เดือ นและ
เงิน ประจําตําแหนงเปน ชั้น เงิน เดือ นชั้น ๔ และเมื่อไดรับเงิน เดือ นและเงิน ประจําตําแหนงในชั้น
เงินเดือนชั้น ๔ มาครบสามปแลว ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปน
ชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น ๔ ได
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(๕) อัยการประจํากอง และอัยการจังหวัดผูชวย เมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในชั้น สูงสุ ดของชั้น เงิน เดือนชั้น ๒ มาครบหนึ่งป ใหไดรั บการพิจ ารณาเลื่อ นชั้น เงิน เดือ นและ
เงิน ประจําตําแหนงเปน ชั้น เงิน เดือ นชั้น ๓ และเมื่อไดรับเงิน เดือ นและเงิน ประจําตําแหนงในชั้น
เงินเดือนชั้น ๓ มาครบหาปแลว ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปนชั้น
สูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น ๓ ได
ให ป รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข า ราชการอั ย การในชั้ น เงิ น เดื อ นชั้ น ๑ ชั้ น เงิ น เดื อ นชั้ น ๒
และชั้นเงิน เดือนชั้น ๓ สูงขึ้น หนึ่งขั้นทุกป โดยความเห็นชอบของ ก.อ. จนกวาจะไดรับเงินเดือน
ในขั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือน เวนแตขาราชการอัยการผูใ ดถูกลงโทษทางวินัยในปใด ก.อ. จะมีม ติ
ไมใหปรับอัตราเงินเดือนใหขาราชการอัยการผูนั้นสําหรับปนั้นก็ได
ในการปรับอัตราเงิน เดือนตามวรรคสอง ถา ก.อ. พิจารณาเห็นวาขาราชการอัยการผูใดมี
ผลงานดีเดนเปนอยางยิ่ง และเมื่อคํานึงถึงคุณภาพและปริม าณงาน การรักษาวินัย ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรม แลว ก.อ. จะใหปรับอัตราเงินเดือนใหขาราชการอัยการผูนั้นเปนกรณีพิเศษเกิน
หนึ่งขั้นก็ได
ความในวรรคสองมิใ หใ ชบังคับกับขาราชการอัยการที่ลาไปศึกษาตอหรือลาเพื่อการอื่น ใด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๔๔ การโอนขาราชการอัยการไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการโดยให
ไดรับเงินเดือนไมสูงกวาในขณะที่โอน ใหอัยการสูงสุดสั่งไดเมื่อขาราชการอัยการผูนั้น ยินยอมและ
ก.อ. เห็นชอบ
การโอนขาราชการอัยการไปเปนขาราชการพลเรือน หรือขาราชการฝายอื่นใหอัยการสูงสุด
สั่งไดเมื่อขาราชการอัยการผูนั้นยินยอมและ ก.อ. เห็นชอบ
มาตรา ๔๕ การโอนขาราชการธุรการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการอัยการอาจทําได
เมื่อ ก.อ เห็นชอบ แตขาราชการธุรการผูนั้นอยางนอยตองเคยเปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการ
ประจํากอง หรืออัยการจังหวัดผูชวยมาแลว
มาตรา ๔๖ ภายใตบังคับมาตรา ๔๗ ขาราชการอัยการผูใ ดพน จากตําแหนงขาราชการ
อัย การไปโดยมิไ ด มีค วามผิ ด หรื อ มี ม ลทิ น หรื อ มัว หมองในราชการ หรือ ไปรับ ราชการ หรื อ ไป
ปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เมื่อประสงคจะกลับเขารับตําแหนง
ขาราชการอัยการ ถาไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ ใหอัยการสูงสุด
มีอํานาจสั่งบรรจุไดเมื่อ ก.อ. เห็นชอบ โดยบรรจุใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงซึ่งปรับให
เขากับอัตราที่เทียบไดไมสูงกวาขณะพนจากตําแหนงขาราชการอัยการ
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ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผูที่กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งใหเขากับอัตราหรือขั้นตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูใ นวันที่กลับเขารับราชการไมได ให ก.อ. เปน ผู
พิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับการบรรจุในอัตราหรือขั้นใด
มาตรา ๔๗ ขาราชการอัยการซึ่งไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หากไดรับการบรรจุกลับเขารับตําแหนงขาราชการอัยการตามมาตรา ๔๖
และ ก.อ. เห็นวาการไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐนั้นเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด ก.อ. จะปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ
อัยการนั้นใหเปนกรณีพิเศษก็ได
มาตรา ๔๘ ขาราชการอัยการผูใ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหาย และประสงคจะกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการอัยการ โดยรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในอัตราเทาที่ไดรับอยูในขณะที่ไป
รับราชการทหาร ใหยื่นคําขอภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ในกรณี
เชนวานี้ใหอัยการสูงสุดสั่งบรรจุไดเมื่อ ก.อ. เห็นชอบ แตถาจะบรรจุใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงในอัตราสูงกวาขณะที่ไปรับราชการทหารใหบรรจุไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ. กําหนด
หมวด ๒
การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ
มาตรา ๔๙ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือผูสมัครทดสอบความรูตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาป ผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกพิเศษตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) เปน ผูเ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษั ตริ ยท รงเป น
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
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(๔) เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
(๕) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต
(๖) เปน ผูที่ผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทยจํานวนไมนอยกวา
สามคน ซึ่ง ก.อ. กําหนด และ ก.อ. ไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยแลวเห็นสมควรรับ
สมัครได
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๓) เป น ผู อ ยู ร ะหว า งถู ก สั่ ง ให พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป น ผู เ คยถูก ลงโทษไลอ อก ปลดออก หรือ ให อ อกจากราชการ รั ฐ วิส าหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๕) เปน ผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปน โทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ หรือมีจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการ หรือเปนโรคตามที่ ก.อ. ประกาศ
กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู
หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
ให ก.อ. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก สมัครทดสอบความรู และ
สมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
มาตรา ๕๐ ผูสมัครสอบคัดเลือ กตามมาตรา ๔๙ ตอ งมีคุณวุฒิแ ละไดประกอบวิช าชี พ
ทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
(๑) เปน นิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจาก
ตางประเทศ ซึ่ง ก.อ. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๒) สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
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(๓) ไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนขาราชการตุลาการ จาศาล รองจาศาล เจาพนักงาน
พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี พนั ก งานคุ ม ประพฤติ นายทหารเหล า พระธรรมนู ญ หรื อ
ทนายความ หรือไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอยางอื่นตามที่ ก.อ. กําหนด ทั้งนี้ เปนเวลาไมนอย
กวาสองป
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ ก.อ. กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๕๑ ผูสมัครทดสอบความรูตามมาตรา ๔๙ ตองมีคุณวุฒิแ ละไดประกอบวิช าชีพ
ดังตอไปนี้
(๑) สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(๒) มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) สอบไล ไ ด ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รทางกฎหมายจากต า งประเทศโดย
มีหลักสูตรเดียวไมนอยกวาสามป ซึ่ง ก.อ. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือสอบไลไดปริญญาเอก
ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.อ. รับรอง
(ข) สอบไล ไ ด ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รทางกฎหมายจากต า งประเทศโดย
มีหลักสูตรเดียวไมนอยกวาสองป หรือหลายหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาสองป ซึ่ง ก.อ. เทียบไมต่ํากวา
ปริญญาตรี และไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ (๓) เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(ค) สอบไลไดนิติศ าสตรบัณฑิต และสอบไลไดชั้น เกียรตินิยมตามหลักสูตรของ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ (๓)
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(ง) สอบไลไดปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.อ. รับรอง
และไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ (๓) เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(จ) เปน นิติศ าสตรบัณฑิตชั้น เกียรตินิยมและไดประกอบวิช าชีพเปน อาจารยสอน
วิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.อ. รับรองเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(ฉ) เป น นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และเป น ข า ราชการฝ า ยอั ย การที่ ไ ด ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางกฎหมายในตําแหนงตามที่ ก.อ. กําหนดเปน เวลาไมนอยกวาหกป และอัยการสูงสุดรับรองวา
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถดีและมีความประพฤติดีเปนที่ไววางใจวาจะปฏิบัติหนาที่
ขาราชการอัยการได
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(ช) สอบไลไดปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.อ. กําหนดและเปนนิติ
ศาสตรบัณฑิต และไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ (๓) หรือไดประกอบวิชาชีพตามที่
ก.อ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสามป
(ซ) สอบไลไดปริญญาตรีหรือที่ ก.อ. เทียบไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.อ.
กําหนด และไดประกอบวิช าชีพตามที่ ก.อ. กําหนดเป น เวลาไม นอยกวาสิ บปจ นมีความรู ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและเปนนิติศาสตรบัณฑิต
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ ในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ
ในแตละครั้ง สํานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็น ชอบของ ก.อ. อาจกําหนดใหรับสมัครเฉพาะผูมี
คุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตาม (๒) ก็ได
ให ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม (๒) (จ) (ฉ)
(ช) และ (ซ) ดวย
หลักเกณฑและวิธีการสมัครทดสอบความรู ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๕๒ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษตามมาตรา ๔๙ ตองมีคุณวุฒิและประสบการณ
ดังตอไปนี้
(๑) สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(๒) มีประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) เปนหรือเคยเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.อ.
รับรอง
(ข) เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภทอื่นในตําแหนง
ไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(ค) เปนหรือเคยเปนทนายความมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
(๓) เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณดีเดนในสาขาวิชาที่ ก.อ. กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสมัครคัดเลือกพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๕๓ เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู หรือการคัดเลือกพิเศษ
เมื่อใด ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ ก.อ. เพื่อมีมติใหจัดใหมีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู
หรือการคัดเลือกพิเศษ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวในแตละครั้ง ก.อ. อาจกําหนดจํานวนบุคคลที่จะ
ไดรับการบรรจุก็ได
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ให ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกการทดสอบความรู
และการคัดเลือกพิเศษ ตลอดจนการกําหนดอัตราสวนการบรรจุระหวางผูที่สอบคัดเลือกได ผูที่ทดสอบ
ความรูได และผูที่ผานการคัดเลือกพิเศษ
เมื่อไดประกาศผลการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู หรือการคัดเลือกพิเศษแลวใหบัญชี
สอบคัดเลือก ทดสอบความรู หรือคัดเลือกพิเศษคราวกอนเปนอันยกเลิก
มาตรา ๕๔ ใหผูสอบคัดเลือกที่ไดคะแนนสูงไดรับการบรรจุเ ปน ขาราชการอัย การและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยกอนผูที่ไดรับคะแนนต่ําลงมาตามลําดับแหงบัญชีสอบคัดเลือก
หากไดคะแนนเทากันใหจับสลากเพื่อจัดลําดับในระหวางผูที่ไดคะแนนเทากันนั้น
ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ หรือขาดคุณวุฒิ
หรือมิไดประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๕๐ หรือเปนบุคคลที่ ก.อ. เห็นวามีชื่อเสียงหรือความประพฤติ
หรือเหตุอื่น ๆ อันไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการ
ตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับการบรรจุและแตงตั้งผูที่ผานการทดสอบ
ความรู และผูที่ผานการคัดเลือกพิเศษโดยอนุโลม
หมวด ๓
การพนจากตําแหนง
มาตรา ๕๕ ขาราชการอัยการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามมาตรา ๕๖
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) โอนไปรับราชการเปนขาราชการธุรการหรือขาราชการฝายอื่น
(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๖) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๙
(๗) ถูกสั่งลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออก
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การพนจากตําแหนงของขาราชการอัยการ เวนแตตําแหนงอัยการผูชวย หากเปนกรณีตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ แตถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง พระบรมราชโองการดังกลาว
ใหมีผลตั้งแตวันโอนหรือวันออกจากราชการ แลวแตกรณี
การพนจากตําแหนงของอัยการสูงสุดตาม (๔) (๖) หรือ (๗) ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อใหความ
เห็นชอบ
มาตรา ๕๖ ขาราชการอัยการซึ่งมีอายุครบเจ็ดสิบปแ ลว เปนอัน พน จากราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป
มาตรา ๕๗ ผูไดรับบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด หากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ หรือขาดคุณวุฒิหรือมิไดประกอบ
วิชาชีพหรือไมมีประสบการณตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ แลวแตกรณี ตั้งแตกอน
ไดรับการบรรจุ ใหอัยการสูงสุดดวยความเห็นชอบของ ก.อ. สั่งใหผูนั้น ออกจากราชการ แตทั้งนี้
ไมกระทบกระเทือ นถึงการใดที่ผูนั้น ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงิน เดือนหรื อ
ผลประโยชนอื่นใดที่รับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออก และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริต
แลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
มาตรา ๕๘ ขาราชการอัยการผูใ ดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออก
ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อใหอัยการสูงสุดเปนผูพิจารณา เมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญาตแลว
ใหถือวาพนจากตําแหนง
ในกรณีที่ขาราชการอัยการขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
หรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภา หรือเพื่อไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอัยการสูงสุดเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันขอลาออกก็ได
ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ ก.อ. เพื่อให
ก.อ. เปนผูพิจารณา
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มาตรา ๕๙ เมื่ ออั ยการสูง สุด เห็น สมควรใหข าราชการอัย การผู ใ ดออกจากราชการเพื่ อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุรับราชการนานตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ใหทําไดดวยความเห็นชอบของ ก.อ. แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน ใหทําไดเฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อข าราชการอั ยการผูใ ดตองหาวากระทํ าผิดวิ นัยอย างรา ยแรง และได ดําเนิ น การ
สอบสวนตามวิธีการที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ หมวด ๒ แลว ไมไดความเปนสัตยวากระทําผิดที่จะ
ถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออก แตผูนั้นมีมลทินหรือมัวหมอง จะใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ
(๒) เมื่อขาราชการอัยการผูใดบกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมสมควรที่จะใหคงเปนขาราชการอัยการตอไป
(๓) เมื่อขาราชการอัยการผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอแตไมถึง
เหตุทุพพลภาพ หรือ
(๔) เมื่อขาราชการอัยการผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ ก. (๑)
หรือ ข. (๖)
ในกรณีที่ขาราชการอัยการซึ่งสมควรออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามวรรคหนึ่ง
เปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ ก.อ. พิจารณา
ดําเนินการ
ลักษณะ ๔
วินัย การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ
หมวด ๑
วินัย
มาตรา ๖๐ ขาราชการอัยการตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด ผูใดฝาฝน
จักตองไดรับโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๔ แหงลักษณะนี้
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มาตรา ๖๑ ข า ราชการอั ย การต อ งสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๖๒ ขาราชการอัยการจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมได
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
ผูแทนทางการเมืองอื่นใด กํานัน หรือผูใหญบาน ขาราชการอัยการจะเขาเปนผูกระทําการ รวมกระทําการ
หรือสนับสนุนในการโฆษณาหรือชักชวนใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษตอฝายหนึ่งฝายใดไมได
มาตรา ๖๓ ขาราชการอัยการตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งคดี หามมิใหขัดขืนหลีกเลี่ยง ถาไมเห็นพอง
ดวยคําสั่งนั้นจะเสนอความเห็นทัดทานเปน หนังสือก็ได แตตองเสนอโดยดวน และเมื่อไดทัดทาน
ดัง กล า วแลว ผู บัง คับ บั ญชามิ ไ ดสั่ ง ถอนหรื อแกคํ า สั่ง ที่สั่ ง ไป ผู อยู ใ ตบั งคั บ บัญ ชาต องปฏิ บั ติต าม
แตใหผูบังคับบัญชารีบรายงานขึ้นไปยังอัยการสูงสุดตามลําดับ
ในการปฏิบัติราชการ หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตจะไดรับอนุญาต
มาตรา ๖๔ ขาราชการอัยการตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความระมัดระวัง มิใ หเสียหาย
แกราชการ และดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๖๕ ขาราชการอัยการตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความที่ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
มาตรา ๖๖ ขาราชการอัยการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการมิได
มาตรา ๖๗ ขาราชการอัยการตอง
(๑) ไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอัน เปนการกระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
(๒) ไมเปน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู ต รวจการแผ น ดิ น กรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.อ. กําหนด
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(๔) ไมเปนขาราชการอื่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๕) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจาก ก.อ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.อ. กําหนด
(๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมายหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ
งานทํานองเดียวกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท
มาตรา ๖๘ ขาราชการอัยการตองไมประพฤติตนเปนคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง เสพของมึนเมา
จนไมสามารถครองสติได เลนการพนันเปนอาจิณ กระทําความผิดอาญา หรือกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่ว หรือกระทําการอื่นใดอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการ
มาตรา ๖๙ ขาราชการอัยการตองสุภาพเรียบรอยและหามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด
ขาราชการอัยการตองตอ นรับ ใหความสะดวก และใหความสงเคราะหตอประชาชนผูม า
ติดตอในกิจการอันเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตนโดยไมชักชา
มาตรา ๗๐ ขาราชการอัยการตองรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและตองชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหนาที่ราชการ
มาตรา ๗๑ ขาราชการอัยการตองถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
มาตรา ๗๒ ขาราชการอัยการตองรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาผูใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยแลวไมจัดการสอบสวน
พิจารณาและดําเนินการตามความในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงลักษณะนี้หรือไมจัดการลงโทษตาม
อํานาจและหนาที่หรือจัดการลงโทษโดยไมสุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หมวด ๒
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๗๔ ภายใตบังคับมาตรา ๘๒ เมื่อขาราชการอัยการผูใดถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปน
ที่สงสัยวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสอบสวนชั้นตนโดยมิชักชา
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ใดมี อํ า นาจดํ า เนิ น การสอบสวนชั้ น ต น ข า ราชการอั ย การระดั บ ใด
รวมตลอดทั้งวิธีการสอบสวนชั้นตน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ. กําหนด
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เมื่ อผู บัง คับ บัญ ชาได สอบสวนชั้น ตน แล ว เห็น วา ขา ราชการอัย การผู ใ ดกระทํ าผิ ดวิ นั ย
ไม ร า ยแรง ให ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๘๘ แต ถ า เห็ น ว า เป น กรณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ใหดําเนินการตามมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙ แลวแตกรณี แตถาเกินอํานาจของตนใหรายงานไปยัง
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามลําดับเพื่อดําเนินการตามควรแกกรณี
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนชั้ น ต น ปรากฏว า มี มู ล เป น กรณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย
อยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชารายงานประธาน ก.อ. และให ก.อ. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อยางนอยสามคนเพื่อทําการสอบสวน
กรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งตองเปนขาราชการอัยการ
การรายงานประธาน ก.อ. ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
ในกรณีที่การสอบสวนชั้นตนเกิดจากการรองเรียนของบุคคลใด หากผลการสอบสวนชั้นตน
ปรากฏวามีมูลตามที่รองเรียน ผูใดจะกลาวหาฟองรองผูรองเรียนนั้นในความผิดทางอาญาหรือทางแพง
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรองเรียนที่มีมูลนั้นมิได
มาตรา ๗๖ ในการสอบสวนตามมาตรา ๗๕ คณะกรรมการสอบสวนตองแจงขอกลาวหา
และรายละเอี ย ดเท า ที่ มี อ ยู ใ ห ผู ถู ก กล า วหาทราบ และต อ งให โ อกาสแก ผู ถู ก กล า วหาชี้ แ จงและ
นําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
ในการแจงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง หามมิใหคณะกรรมการสอบสวนสงหนังสือรองเรียน
ถามี ใหแกผูถูกกลาวหา แตตองสรุปสาระสําคัญของหนังสือรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยมิใหแจง
ขอมูลใดที่จะทําใหผูถูกกลาวหาทราบถึงตัวบุคคลผูรองเรียน
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเสร็จโดยเร็วไมชากวาเกาสิบวันนับแตวัน
ไดรับแตงตั้ง ถามีความจําเปนซึ่งจะสอบสวนไมทันภายในกําหนดนั้นก็ใหขออนุมัติจากผูแตงตั้งขยาย
เวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง แตละครั้งเปนเวลาไมเกินสามสิบวัน และตองแสดงเหตุที่ตองขยาย
เวลาไวดวยทุกครั้ง แตถาขยายเวลาแลวยังสอบสวนไมเสร็จ ผูแ ตงตั้งจะอนุมัติใหขยายเวลาตอไป
อีกไดตอเมื่อไดแจงให ก.อ. ทราบแลว
หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหรายงานผลการสอบสวน
และความเห็ นต อ ก.อ. เพื่ อพิ จารณาต อไป และเมื่อ ก.อ. มีม ติเปน ประการใด ใหประธาน ก.อ.
มีคําสั่งใหเปนไปตามมตินั้น
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มาตรา ๗๘ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๗๕ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและใหมีอํานาจเชน เดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) เรียกใหหนวยงานของรัฐชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐาน สงผูแทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๗๙ ขา ราชการอั ย การผู ใ ดกระทํ า ผิ ดวิ นั ย อย างร า ยแรงและเป น กรณี ความผิ ด ที่
ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.อ. กําหนด หรือไดใหถอยคํารับสารภาพเปน หนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ
ตอคณะกรรมการสอบสวน เมื่อไดสอบสวนชั้นตนตามมาตรา ๗๔ แลว ประธาน ก.อ. โดยความเห็นชอบ
ของ ก.อ. จะพิจารณาสั่งลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได
มาตรา ๘๐ ข า ราชการอั ย การผู ใ ดถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงจนถู ก ตั้ ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา ที่มิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ถาอัยการสูงสุดเห็นวาจะใหอยูในหนาที่ราชการระหวางสอบสวน หรือพิจารณาจะเปนการ
เสียหายแกราชการ อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. จะสั่งใหพักราชการก็ได
การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา หรือตลอดเวลาที่คดียังไมถึงที่สุด
เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว หรือคดีถึงที่สุดแลว ถาปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการมิได
กระทําความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหอัยการสูงสุดสั่งใหรับราชการตามเดิม
ใหนํากฎหมายวาดวยเงิน เดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการมาใชบังคับแกขาราชการ
อัยการผูถูกสั่งใหพักจากราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “เจากระทรวง” ใหหมายถึง “ก.อ.”
มาตรา ๘๑ ขาราชการอัยการผูใ ดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา ที่มิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะพนจากตําแหนงขาราชการอัยการไปแลวโดยมิใชเพราะเหตุตาย ใหดําเนินการ
สอบสวนหรื อ พิ จ ารณาเพื่ อ ลงโทษ หรื อ เปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง ให เ ป น ไปตามลั ก ษณะนี้ ต อ ไปได
แตตองเริ่มดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามรอยหกสิบวัน
ทั้งนี้ นับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
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ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง
ก็ใหงดโทษ
มาตรา ๘๒ การดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสําหรับอัยการสูงสุดและรอง
อัยการสูงสุด ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ ก.อ. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ. กําหนด
หมวด ๓
การรักษาจริยธรรมและจรรยา
มาตรา ๘๓ ข า ราชการอั ย การต อ งถื อ และปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและประมวล
จรรยาบรรณ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชารายงานให ก.อ. ทราบ
และให ก.อ. นํามาประกอบการพิจารณาในการแตงตั้ง
หมวด ๔
การลงโทษ
มาตรา ๘๔ โทษผิดวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ไลออก
(๒) ปลดออก
(๓) ใหออก
(๔) งดการเลื่อนตําแหนง หรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือน
(๕) ภาคทัณฑ
ภายใตบังคับมาตรา ๗๙ การสั่งลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกนั้นจะกระทําไดเมื่อ
ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ แหงลักษณะนี้แลว
มาตรา ๘๕ การไลออกนั้น ก.อ. จะมีมติใหลงโทษไดเมื่อขาราชการอัยการผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ดังตอไปนี้
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(๑) ทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
(๔) เปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๕) ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และการขัดคําสั่งนั้นอาจเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๗) ประมาทเลิน เลอในหนาที่ราชการ หรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
มาตรา ๘๖ การปลดออกนั้น ก.อ. จะมีมติใหลงโทษไดเมื่อขาราชการอัยการผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง แตยังไมถึงขนาดที่จะตองถูกไลออกจากราชการ หรือถึงขนาดที่จะตองถูกไลออก
แตมีเหตุอันควรลดหยอน
มาตรา ๘๗ การใหออกนั้น ก.อ. จะมีมติใหลงโทษไดเมื่อขาราชการอัยการผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง แตยังไมถึงขนาดที่จะตองถูกปลดออก หรือถึงขนาดที่จะตองถูกปลดออกแตมีเหตุ
อันควรลดหยอน
ผูใ ดถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้น
ลาออกจากราชการ
มาตรา ๘๘ ขาราชการอัยการผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาจะเสนอ ก.อ.
เพื่ อ มี ม ติ ล งโทษงดการเลื่ อ นตํ า แหน ง หรื อ งดเลื่ อ นชั้ น หรื อ ขั้ น เงิ น เดื อ น เป น เวลาไม เ กิ น สามป
หรือลงโทษภาคทัณฑโดยจะใหทําทัณฑบนไวดวยหรือไมก็ได เมื่อ ก.อ. พิจารณาเห็นสมควรลงโทษ
สถานใด ก็ใหประธาน ก.อ. สั่งตามมตินั้น
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอัน ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การเสนอ ก.อ. ตามวรรคหนึ่ ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชารายงานตามลํ า ดั บ ถึ ง อั ย การสู ง สุ ด
เพื่อนําเสนอ ก.อ. ตอไป โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๙ ในคําสั่งลงโทษ ใหแสดงวาผูรับโทษนั้นกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด
มาตรา ๙๐ ขาราชการอัยการผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ หรือ มาตรา ๕๙ หรือถูกสั่ งใหพักราชการตามมาตรา ๘๐
หากไมเห็นดวยกับคําสั่งของประธาน ก.อ. หรืออัยการสูงสุด ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําสั่งของประธาน ก.อ.หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี
ลักษณะ ๕
ขาราชการธุรการ
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙๑ ผูที่ จ ะเข า รับ ราชการเป น ข า ราชการธุ ร การต อ งมี คุณ สมบั ติ ทั่ วไปและไม มี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปน ผูเ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษั ตริ ยท รงเป น
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปน คนไรความสามารถ คนเสมือ นไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.อ. ประกาศกําหนด
(๓) เป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป น กรรมการหรื อ ผูดํ า รงตํ า แหน ง ที่ รั บ ผิด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ งหรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
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(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป น ผู เคยต องรั บ โทษจํ าคุ ก โดยคํ า พิพ ากษาถึ ง ที่สุ ด ใหจํ า คุ กเพราะกระทํ า ความผิ ด
ทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ วิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการธุรการซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.อ. อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.อ. ในการยกเวนดังกลาว ตองได
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
กรณีตามวรรคสอง ก.อ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวนใหเปนการ
ทั่วไปก็ได
มาตรา ๙๒ การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนง รวมทั้ง
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป น ธรรม พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลดั ง กล า ว
และประโยชนของทางราชการดวย
หมวด ๒
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
มาตรา ๙๓ ภายใตบังคับมาตรา ๙๔ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการธุรการอาจทําไดโดยวิธีสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.อ. กําหนด
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มาตรา ๙๔ ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สํานักงานอัยการสูงสุดจะบรรจุบุคคล
ที่มีความรูความสามารถ และความชํานาญสูงเข ารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนง ประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๙๕ ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่ ก.อ. กําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.อ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการธุรการที่มีคุณสมบัติ
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ในกรณีที่ ก.อ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใด เปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือ ก.อ. รับรอง
มาตรา ๙๖ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการธุรการ และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหอัยการสูงสุดหรือผูที่อัยการสูงสุดมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
มาตรา ๙๗ การโอนขาราชการธุรการไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการตาม
กฎหมายอื่น หรือ พนั กงานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ การโอนข า ราชการตามกฎหมายอื่ น หรือ พนัก งาน
สวนทองถิ่น มาบรรจุแ ละแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการ อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ
โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุแ ละแตงตั้งทํา ความตกลงกับเจาสังกัด และปฏิบั ติตามระเบีย บที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดกําหนด
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่ โอนมาเปน ขา ราชการธุรการ
ตามวรรคหนึ่ ง ใหดํ ารงตํา แหน งระดับ ใด และให ได รับ เงิน เดือ นและเงิ น ประจํ าตํ า แหนง เทา ใด
ใหเปน ไปตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด แตเงิน เดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการธุรการที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมาเปน
ขาราชการธุรการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้น เปนเวลาราชการ
ของขาราชการธุรการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
การโอนขาราชการการเมือง และขาราชการที่อยูใ นระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาเปนขาราชการธุรการตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได
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มาตรา ๙๘ การบรรจุขาราชการธุรการที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเพื่ อ ไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว า ด ว ยการรั บราชการทหาร หรื อได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการ หรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ กลับเขารับราชการ ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ขาราชการธุรการที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใ หไป
ปฏิบัติงานใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือ นเต็มเวลาราชการ
เมื่อไดบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวัน รับราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการรวมกับวัน
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารหรือวันที่ไดปฏิบัติงานใดตามที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการ
ติดตอ กัน เสมือนวาผู นั้น มิ ไดเคยถูก สั่งใหออกจากราชการ สํา หรับ ผูซึ่งออกจากราชการไปที่มิใ ช
เปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งไดรับบรรจุกลับเขารับราชการตาม
วรรคหนึ่ง ใหมีสิทธินับเวลาราชการกอนออกจากราชการเพื่อประโยชนใ นการนับเวลาราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๙ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจาก
ราชการ การสั่งใหผูขาดคุณ สมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามออกจากราชการ การยาย การโอน
การเลื่อนตําแหนง การสั่งใหประจําสวนราชการ การเยียวยาแกไข หรือการดําเนินการตามคําพิพากษา
ของศาลปกครอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
มาตรา ๑๐๐ พนัก งานสวนทอ งถิ่น ข าราชการธุ รการ หรื อขา ราชการตามกฎหมายอื่ น
ซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการ
เปนขาราชการธุรการและสํานักงานอัยการสูงสุดตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๖ พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อ. กําหนด
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับผูซึ่งออกจากงานหรือออกจากราชการในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาที่ราชการ
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ
ธุรการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
หมวด ๓
การพัฒนาคุณภาพในการดําเนินคดี
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชน แ กการพัฒนาคุ ณภาพในการดํ าเนิน คดีของสํ านักงานอัยการ
สูงสุด ใหมีตําแหนงเจาพนักงานคดี ซึ่งเปน ขา ราชการธุรการที่มีความรูแ ละประสบการณใ นทาง
กฎหมายและงานคดี เพื่อปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือพนักงานอัยการในดานการดําเนิน คดีตามระเบียบ
ที่ ก.อ. กําหนด
ให เ จ า พนั ก งานคดี ไ ด รั บ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ าแหน ง ในอั ต ราที่ สํ า นั ก งานอั ยการสู ง สุ ด และ
กระทรวงการคลังรวมกันกําหนด
เจาพนักงานคดีจะมีจํานวนเทาใดในสวนราชการใด ใหเปนไปตามที่ ก.อ. กําหนดดวยความ
เห็นชอบของสํานักงบประมาณ
ในกรณีที่ เ จ า พนั ก งานคดี ผู ใ ดปฏิ บั ติห น า ที่ ไม ไ ด คุ ณภาพตามมาตรฐานหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของเจาพนักงานคดี อัยการสูงสุดอาจพิจารณาใหผูนั้น พน จาก
ตําแหนงเจาพนักงานคดีได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนง สําหรับตําแหนงเจาพนักงานคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด
หมวด ๔
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
การอุทธรณ และการรองทุกข
มาตรา ๑๐๒ นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการธุรการ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
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พลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.ค.”
ใหหมายถึง “ก.อ.” คําวา “ก.พ.” “อ.ก.พ. กระทรวง” และ “อ.ก.พ. กรม” ใหหมายถึง “อนุกรรมการ
ที่ ก.อ. แตงตั้งตามมาตรา ๓๑” คําวา “กระทรวง” ใหหมายถึง “สํานักงานอัยการสูงสุด” และคําวา
“รัฐมนตรี” ใหหมายถึง “อัยการสูงสุด”
หมวด ๕
การรักษาจริยธรรมและจรรยา
มาตรา ๑๐๓ ข า ราชการธุ ร การต อ งถื อ และปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและประมวล
จรรยาบรรณ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชารายงานใหอัยการสูงสุดทราบ
และใหอัยการสูงสุดนํามาประกอบการพิจารณาในการแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือนดวย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๔ ภายในระยะสิบปแรกนับแตปงบประมาณ ๒๕๕๑ มิใหนํามาตรา ๕๖ มาใช
บังคับกับขาราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปในปงบประมาณ ๒๕๕๑ และในปถัด ๆ ไป โดยให
ขาราชการอั ยการพน จากราชการเป น ลํ าดั บ ในแตล ะป ตอ เนื่ องกัน ไปตามระยะเวลาที่กํ าหนดตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ขาราชการอัยการซึ่งจะพนจากราชการตามวรรคหนึ่ง อาจไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสได
ในปงบประมาณถัดไป โดยใหนําบทบัญญัติม าตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
และใหพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป ในกรณีที่ขาราชการอัยการผูใด
ไมประสงคจะดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสดังกลาว ก็ใหอัยการสูงสุดดําเนินการใหขาราชการอัยการ
ผูนั้นพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น
บทบัญญัติมาตรานี้ไมตัดสิทธิขาราชการอัยการตามวรรคหนึ่งที่จะขอไปดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโสตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อมีอายุครบหกสิบปหรือ ในระหวางเวลาใด ๆ ภายหลังจากอายุครบ
หกสิบป แตตองแจงเปนหนังสือตออัยการสูงสุดกอนพนจากราชการตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนด
ตามมาตรา ๓๙

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๑๐๕ ใหคณะกรรมการอัย การตามพระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบขา ราชการฝ ายอั ยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
อั ย การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว า จะมี ก ารเลื อ กและแต ง ตั้ ง กรรมการอั ย การผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต าม
มาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ครบถวนแลว ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เพื่อประโยชนในการนับวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูดํารง
ตําแหนงกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิใ น ก.อ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๖ ใหขา ราชการฝายอัยการตามพระราชบั ญญัติ ระเบียบขาราชการฝ ายอั ยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนขาราชการฝายอัยการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๗ ขาราชการฝา ยอัย การผูใ ดกระทํ าผิ ดวินั ยในขณะที่ พระราชบัญ ญัติ ระเบีย บ
ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
แตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหดําเนินการใดแลว ถาการสั่งและการดําเนินการนั้นไดกระทําไปโดย
ถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น ใหถือวาเปนอันสมบูรณ ถากรณียังคางระหวางการสอบสวน
ก็ใ หดําเนิน การสอบสวนตามกฎหมายนั้น ตอไปจนกวาจะเสร็จ แตการพิจารณาและการสั่งลงโทษ
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๘ ขาราชการฝา ยอัยการผู ใ ดอยูระหวางถูกสั่ งใหพั กราชการ หรืออยูระหวา ง
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
ในวันกอ นวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหถือวาขาราชการฝายอัยการผูนั้น ถูกสั่งใหพักราชการ
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๙ ผูที่ไดยื่น ใบสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปน ขาราชการ
อัยการและแตงตั้ งให ดํารงตํา แหนงอั ยการผูช วยไวกอ นวัน ที่พระราชบั ญญัติ นี้ใ ช บังคั บ ใหค งถื อ
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
ผูที่สอบคัดเลือกหรือทดสอบความรูไดตามพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการฝายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และบัญชีการสอบคัดเลือก หรือบัญชีทดสอบความรู
แลวแตกรณี ยังมิไดยกเลิกตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม ใหคงมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
อัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยตอไป
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มาตรา ๑๑๐ มิใ ห นํา บทบัญ ญั ติ ม าตรา ๓๗ มาใช บัง คั บ กับ ข า ราชการอั ย การซึ่ งได รั บ
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการประจํากอง หรืออัยการจังหวัดผูชวยกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๑๑ เพื่อประโยชนใ นการพิจารณาบรรจุบุ คคลซึ่งเคยรั บราชการเป น ขาราชการ
อัยการและออกจากราชการไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเขารับราชการใหปรับเงินเดือนที่ผูนั้น
ไดรับอยูกอนออกจากราชการใหเขากับอัตราหรือขั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการตาม
กฎหมายวาดวยเงิน เดือนและเงิน ประจําตําแหนงขาราชการอัยการที่ใ ชบังคับอยูใ นวันที่กลับเขารับ
ราชการ
ในกรณี ที่ ผู เ ข า รั บ ราชการเป น ผู ซึ่ ง ออกจากราชการก อ นมี ก ารปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นตาม
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหปรับเงิน เดือนที่ผูนั้น ไดรับอยูกอน
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ เสียกอน แลวจึงปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผูที่กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเขากับอัตรา
หรื อขั้ น ตามบั ญ ชีอั ตราเงิ น เดื อนขา ราชการอัย การที่ใ ช บัง คับ อยูใ นวั น ที่ก ลับ เขา รับ ราชการไม ไ ด
ให ก.อ. เปนผูพิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับการบรรจุในอัตราหรือขั้นใด
มาตรา ๑๑๒ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการและกฎหมายวาดวย
เงิน เดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูกอนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎ
ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ
ชั้นเงินเดือน

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

๘

๖๙,๗๕๐

๔๒,๕๐๐

๗

๖๘,๖๒๐

๔๒,๐๐๐

๖

๖๗,๔๙๐

๔๑,๕๐๐

๕

๖๖,๔๘๐

๔๑,๐๐๐

๖๕,๔๑๐

๔๐,๐๐๐

๖๔,๓๔๐

๓๐,๐๐๐

๖๓,๒๗๐

๒๙,๐๐๐

๕๐,๕๓๐

๒๓,๓๐๐

๔๕,๙๐๐

๒๓,๓๐๐

๓๘,๙๔๐

๒๓,๓๐๐

๓๔,๖๗๐

๒๓,๓๐๐

๓๐,๕๘๐

๒๓,๓๐๐

๒๘,๕๕๐

๗,๙๐๐

๒๖,๕๒๐

๗,๙๐๐

๒๔,๕๔๐

๗,๙๐๐

๔

๓

๒

๑

๑๘,๐๔๐
๑๖,๗๒๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น รวมทั้งบัญญัติใหมีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานอัยการ
ดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป ในการนี้สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว ประกอบกับสมควรนําหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโสตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส รวมทั้งอัตราเงินเดือน
และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการอั ย การตามกฎหมายว า ด ว ยเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
ขาราชการอัยการ มากําหนดรวมไวในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ขาราชการประเภทตาง ๆ และเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายอัยการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

