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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรียกว่า “พระราชบั ญ ญั ติระเบีย บข้าราชการฝ่ายอั ยการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) อัยการผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งชั้น ๑ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งในขั้นต่าของชั้น ๑”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๕ การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัยการผู้ช่วย
ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งโดยวิธีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือการคัดเลือกพิเศษ ตามความใน
หมวด ๒ แห่งลักษณะนี้ โดยให้ผู้ได้รับบรรจุได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในขั้นต่าของชั้น ๑”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ข้ า ราชการอั ย การ
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
การปรับ อั ต ราเงิน เดื อ นของข้ า ราชการอั ย การ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ ใช้ บั ญ ชี อั ต ราเงิน เดื อ นและ
เงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
มาตรา ๖ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้าราชการอัยการ
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงวันก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ ถือว่าเป็น ส่ว นหนึ่ งของเงิน เดื อนและเงิน ประจาตาแหน่งที่ ได้รับ การปรับ เพิ่มตามบัญ ชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการในมาตรา ๕ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการ
ชั้นเงินเดือน
๘
๗
๖
๕
๔

๓

๒
๑

เงินเดือน
(บาท/เดือน)
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๗๘,๑๗๐
๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
๗๔,๓๖๐
๗๓,๒๔๐
๕๘,๓๗๐
๕๓,๒๐๐
๔๕,๘๙๐
๔๑,๔๑๐
๓๗,๑๑๐
๓๔,๒๑๐
๓๒,๐๘๐
๓๐,๐๐๐
๒๖,๓๙๐
๒๕,๐๐๐

เงินประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๔๑,๕๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๓,๓๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกาหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้าราชการอัยการ
ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ที่ ได้ รั บ การปรั บ เพิ่ ม ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและ
เงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชี พชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

