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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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) ประกาศคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับที่  ๔๙  เร่ือง  การแกไขกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๖) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๗) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๘) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอยัการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๙) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๕  เร่ือง  การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  

พ.ศ.  ๒๕๒๑  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

(๑๐) พระราชบัญญั ติหลัก เกณฑการแต ง ต้ังและการดํ ารง ตําแหนงอัยการอาวุโส   

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๑๑) พระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงต้ังและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๒) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๓) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ  (ฉบับที่  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  ไดแก  ขาราชการผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ 

ตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
(๒) ขาราชการธุรการ  ไดแก  ขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดนอกจาก  (๑) 
มาตรา ๗ ใหนําระบบบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการมาใช

กับขาราชการอัยการโดยอนุโลม 
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการอัยการ  ใหเปนไปตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการอัยการใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป  ถาการปรับอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตรา 
และไมเกินรอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู  การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา   
และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาเปนบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตรา 
หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท  ใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพิ่มข้ึน
เปนสิบบาท  และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน 

มาตรา ๘ การกําหนดตําแหนง  อัตราเงินเดือน  อตัราเงินประจําตําแหนง  การรับเงินเดือน  
การรับเงินประจําตําแหนง  การปรับข้ันตํ่าข้ันสูงของเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการธุรการ  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  คําวา  “ก.พ.”  และ  “อ.ก.พ.  
กระทรวง”  ใหหมายถึง  “ก.อ.”  และคําวา  “กระทรวง”  ใหหมายถึง  “สํานักงานอัยการสูงสุด” 

นอกจากตําแหนงที่กําหนดขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ก.อ.  อาจออกประกาศกําหนดใหมีตําแหนง
ขาราชการธุรการที่แตกตางไปจากตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนก็ได  ตําแหนงดังกลาวจะใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในอัตราเทาใด  
และจะเทียบกับตําแหนงใดตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดในประกาศนั้นดวย 
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มาตรา ๙ ในกรณีคณะรัฐมนตรีกําหนดเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนการทั่วไป  ใหขาราชการฝายอัยการไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวในหลักเกณฑเดียวกันดวย 

มาตรา ๑๐ ขาราชการที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการซึ่ งอยูในระหวาง 
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ซ่ึงสอบคัดเลือก  หรือทดสอบความรู   
หรือคัดเลือกพิ เศษ   เพื่อบรรจุและแตง ต้ัง เปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการผูชวยได 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หากประสงคจะโอนมาบรรจุเปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการผูชวย 
เพื่อนับเวลาราชการหรอืเวลาทํางานของตนในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนเวลา
ราชการของขาราชการอัยการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  ก็ใหกระทําไดโดยสํานักงานอัยการสูงสุด 
ทําความตกลงกับเจาสังกัด 

มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญของขาราชการฝายอัยการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  
ขาราชการฝายอัยการผูใดถึงแกความตาย   หรือไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพเนื่องจาก 

การปฏิบัติหนาที่ราชการจนตองออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพตามพระราชบัญญัตินี้  ก.อ.  จะพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

มาตรา ๑๒ เคร่ืองแบบ   และการแตงกายของขาราชการฝายอัยการ  การกําหนดใหมีตรา
สัญลักษณ  หรือเครื่องหมายใดเพื่อใชในการบริหารราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  รวมทั้งหลักเกณฑ
และวิธีการในการทําและใชตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายนั้น  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓ วันเวลาทํางาน   วันหยุดราชการตามประเพณี   และวันหยุดประจําปของ
ขาราชการฝายอัยการ  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน  เวนแต  ก.อ.   
จะกําหนดเปนอยางอื่น 

การลาหยุดราชการของขาราชการฝายอัยการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 
มาตรา ๑๔ ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายอัยการใหเปนไปตามที่สํานักงานอัยการ

สูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ. 
สํานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ.  จะตองจัดใหมีประมวลจรรยาบรรณ

สําหรับขาราชการฝายอัยการ 
ประมวลจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  และประมวลจรรยาบรรณตามวรรคสอง  เมื่อประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได 
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มาตรา ๑๕ ขาราชการฝายอัยการมีเสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทํา 
บริการสาธารณะ  และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง  เปนไปตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามขอเสนอแนะของ  ก.อ. 

มาตรา ๑๖ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  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) รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโสจํานวนไมเกินส่ีคนเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง  

ทั้งนี้  ใหรองอัยการสูงสุดที่มีอาวุโสสูงสุดเปนรองประธาน 
(๓) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซ่ึงขาราชการอัยการชั้น  ๒  ข้ึนไปเปน 

ผูเลือกจาก 
 (ก) ขาราชการอัยการชั้น  ๖  ข้ึนไป  และมิไดเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนงอยูแลว

สามคน 
 (ข) ผู รับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ซ่ึงเคยรับราชการเปนขาราชการอัยการมาแลว  
และตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙  ข.  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  สามคน 
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(๔) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคนและคณะรัฐมนตรี

แตงต้ังจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ  ดานการพัฒนาองคกร  หรือดาน 

การบริหารจัดการ  ซ่ึงประธานและกรรมการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  เปนผูเลือกจากบุคคลซ่ึงไมเปน   

หรือเคยเปนขาราชการฝายอัยการจํานวนหนึ่งคน 

ให  ก.อ.  แตงต้ังขาราชการอัยการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ก.อ. 

มาตรา ๑๙ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  และ  (๕)  ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) เปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบป 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๔๙  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๒) เปนสมาชิกรัฐสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น   ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

พรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 

(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการการเลือกต้ัง  กรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น 

(๔) เปนขาราชการอัยการ  ขาราชการตํารวจ  ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม  ตุลาการศาลทหาร  

หรือทนายความ 

(๕) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ 

(๖) เปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 

(๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ 

ในตําแหนงกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ 
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มาตรา ๒๐ การ เ ลื อกกรรมการอั ยก ารผู ท ร ง คุณ วุฒิ ซ่ึ ง ได รั บ เ ลื อกจ ากวุฒิ สภา 
ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นสมควรจํานวนสองเทาของกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิที่จะตองเลือกตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
เลือกตอไป 

มาตรา ๒๑ ใหอัยการสูงสุดดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๑๘  (๓)  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองเลือก  ตามวิธีการที่  ก.อ.  ประกาศกําหนด 

ใหประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๒ เ พื่ อป ระ โยชน ใน กา ร รั บ เ ลื อ ก เ ป น กร รมกา รอั ยก าร ผู ท ร ง คุณ วุฒิ 

ตามมาตรา  ๑๘  (๓)  (ก)  อัยการอาวุโสผูใดเคยเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการอัยการในชั้นใดกอน
ปงบประมาณที่จะดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  ใหถือวาเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการอัยการในชั้นนั้น 

มาตรา ๒๓ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ถาตําแหนงวางลงกอนถึงกาํหนดวาระ  ใหอัยการสูงสุดส่ังใหดําเนินการเลือกซอมหรือขอให
วุฒิสภาเลือกซอมหรือคณะรัฐมนตรีแตงต้ังซอม  แลวแตกรณี  เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของ
กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการเลือกซอมหรือแตงต้ังซอมก็ได 

กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกซอมหรือแตงต้ังซอมตามวรรคสองอยูในตําแหนง
ไดเพียงวาระของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง  หากมีวาระเหลืออยูไมถึง
หนึ่งปนับแตวันเลือกหรือแตงต้ัง  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) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา  ๑๘  (๓)  (ข)  หรือมาตรา  ๑๙  

แลวแตกรณี 

ในกรณีเปนที่สงสัยวากรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิผูใดพนจากตําแหนงกรรมการอัยการ

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.  ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการอัยการผูใด

โดยเฉพาะ  ผูนั้นไมมีสิทธิอยูในที่ประชุม  แตเพื่อประโยชนในการนับองคประชุม  ถาผูนั้นไดเขาประชุมแลว  

และตองออกจากที่ประชุม  ใหนับผูนั้นเปนองคประชุมดวย 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก   ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ให  ก.อ.  มีอํานาจออกระเบียบวาดวยการประชุมและการลงมติ 

ในกรณีที่การประชุมของ  ก.อ.  เปนการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๕๙  วรรคสอง   

หรือมาตรา  ๘๒  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการดําเนินการกับผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด  หามมิใหประธาน  ก.อ.  

ตามมาตรา  ๑๘  (๑)  เขารวมพิจารณาเรื่องดังกลาว  โดยใหถือวา  ก.อ.  ประกอบไปดวยกรรมการอัยการ

เทาที่เหลืออยู  และใหกรรมการอัยการที่เหลืออยูนั้นเลือกกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  

(๓)  (ข)  หรือ  (๔)  คนหนึ่ง  ทําหนาที่ประธาน 
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(๒) ในกรณีที่เปนการดําเนินการกับผูดํารงตําแหนงรองอัยการสูงสุดและเปนกรรมการ

อัยการโดยตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  (๒)  ดวย  หามมิใหรองอัยการสูงสุดผูนั้นเขารวมพิจารณา 

เร่ืองดังกลาว  และใหถือวา  ก.อ.  ประกอบไปดวยกรรมการอัยการเทาที่เหลืออยู 

มาตรา ๒๘ หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณ  เบี้ยประชุม  หรือคาตอบแทนของ  ก.อ.  

รวมทั้งอนุกรรมการ  บุคคล  และคณะบุคคลที่  ก.อ.  แตงต้ัง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

มาตรา ๒๙ ภายใตบังคับมาตรา   ๓๘   ในกรณีที่   ก .อ .   มีหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้  ใหอัยการสูงสุดเปนผูเสนอเร่ืองตอ  ก.อ.  แตกรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดจะเสนอ

เร่ืองที่อยูในอํานาจและหนาที่ของ  ก.อ.  เพื่อให  ก.อ.  พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.อ.  

กําหนดก็ได 

มาตรา ๓๐ นอกจากอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  

ให  ก.อ.  มอีํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงขาราชการฝายอัยการ 

(๒) เปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวย

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) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ  การโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การรับเงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือน   
การรักษาจริยธรรม  การออกจากราชการ  การคุมครองระบบคุณธรรม  และการจัดระเบียบขาราชการ
ธุรการ 

(๑๐) แตงต้ังอนุกรรมการ  บคุคล  หรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่  ก.อ.  มอบหมาย 

(๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกําหนดการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการฝายอัยการ 

มาตรา ๓๑ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการธุรการ  ให  ก.อ.  
แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ  ซ่ึงจะตองมีขาราชการธุรการไมนอยกวาสองคนรวมเปน
คณะอนุกรรมการดวย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  รวมตลอดทั้ง
วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

ลักษณะ  ๓ 
ขาราชการอัยการ 

 

 

หมวด  ๑ 
การบรรจุ  การแตงต้ัง  และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

 

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  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงในชั้น  ๖ 

(๔) อัยการผูเชี่ยวชาญ  ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงชั้น  ๕ - ๖  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงในชั้น  ๕ 

(๕) อัยการจังหวัด   และอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  ใหไดรับเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนงชั้น  ๔ - ๕  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นตํ่าของชั้น  ๔ 

(๖) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  และรองอัยการจังหวัด  ใหไดรับเงินเดือนและ 

เงินประจําตําแหนงชั้น  ๓ - ๔  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นตํ่าของชั้น  ๓ 

(๗) อัยการประจํากอง  และอัยการจังหวัดผูชวย  ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

ชั้น  ๒  -  ๓  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในขั้นตํ่าของชั้น  ๒   

(๘) อัยการผูชวย  ใหไดรับเงินเดือนในชั้น  ๑  โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของชั้น  ๑   

(๙) อัยการอาวุโส  ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทากับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงเดิมที่ไดรับอยูกอนดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  เวนแตผูซ่ึงไดรับเงินเดือนข้ันสูงสุดของชั้น 

อยูกอนแลว  จึงใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนเดิมหนึ่งข้ัน  และใหปรับเงินเดือนข้ึนปละหนึ่งข้ัน 

แตไมเกินอัตราเงินเดือนของชั้น  ๘  และเมื่อปรับเงินเดือนดังกลาวสูงกวาข้ันสูงสุดของชั้นเดิมแลว   

ใหปรับเงินประจําตําแหนงใหเทากับเงินประจําตําแหนงของชั้นถัดไป 

ใหขาราชการอัยการไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังนับแต

วันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
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เงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 

ขาราชการอัยการซ่ึงดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  เมื่อเทียบกับตําแหนงใดก็ใหไดรับ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงนั้น 

มาตรา ๓๕ การบรรจุบุคคลเปนขาราชการอัยการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวย  

ใหอัยการสูงสุดเปนผูส่ังโดยวิธีการสอบคัดเลือก  การทดสอบความรู  หรือการคัดเลือกพิเศษ  ตามความ

ในหมวด  ๒  แหงลักษณะนี้  โดยใหผูไดรับบรรจุไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของชั้น  ๑  

มาตรา ๓๖ อัยการผูชวยที่จะได รับการแตงต้ังให ดํารงตําแหนงอัยการประจํ ากอง   

หรืออัยการจังหวัดผูชวยจะตองไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

และผลของการอบรมเปนที่พอใจของ  ก.อ.  วาเปนผูมีความรูความสามารถ  และความประพฤติเหมาะสม 

ที่จะเปนอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผูชวย 

อัยการผูชวยซ่ึงไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลวตามวรรคหนึ่ง  และผลของ

การอบรมยังไมเปนที่พอใจของ  ก.อ.  วาเปนผูมีความรูความสามารถ  และความประพฤติเหมาะสม 

ที่จะเปนอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผูชวย  ก็ใหไดรับการอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุด

ตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งป  เมื่อครบกําหนดดังกลาวแลวหากผลของการอบรมยังไมเปนที่พอใจของ  ก.อ.  

ใหอัยการสูงสุดส่ังใหออกจากราชการ 

ในระหวางเวลาปแรกที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัด

ผูชวย   หากปรากฏวาผูไดรับแตงต้ังไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป  อัยการสูงสุดดวยความ

เห็นชอบของ  ก.อ.  มีอํานาจสั่งใหออกจากราชการได 

มาตรา ๓๗ กอนเขารับหนาที่  อัยการประจํากองและอัยการจังหวัดผูชวยตองถวายสัตย

ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา  ดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย  และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติทั้งปวง  

เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน  และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติ

ตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 
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มาตรา ๓๘ การแตงต้ังขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงนอกจากตําแหนงอัยการผูชวย  
ตําแหนงอัยการอาวุโส  ตําแหนงรองอัยการสูงสุด  และตําแหนงอัยการสูงสุด  ใหประธาน  ก.อ.  เสนอ  ก.อ.  
โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  ความรับผิดชอบ  ประวัติการปฏิบัติราชการ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลนั้นเทียบกับงานในตําแหนงขาราชการอัยการที่จะไดรับแตงต้ังนั้น ๆ  เพื่อใหความเห็นชอบกอน  
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  จึงนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

ในกรณีที่  ก.อ.  ไมใหความเห็นชอบการแตงต้ังบุคคลใดตามที่ประธาน  ก.อ.  เสนอตามวรรคหนึ่ง  
ใหประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการคนหนึ่งคนใด  เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อให  ก.อ.  ใหความเห็นชอบได  
และในกรณีที่มีการเสนอบุคคลหลายคนใหดํารงตําแหนงเดียวกัน  ให  ก.อ.  พิจารณาผูไดรับการเสนอ
ชื่อเรียงเปนรายบุคคลตามลําดับอาวุโสเพื่อใหความเห็นชอบ 

ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงใด  ถาเปนกรรมการอัยการดวย  ใหผูไดรับการเสนอชื่อ
ออกจากที่ประชุมในระหวางการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ  แตใหนับเปนองคประชุมดวย 

มาตรา ๓๙ ขาราชการอัยการซ่ึงมีอายุครบหกสิบปข้ึนไป  หากประสงคจะดํารงตําแหนง
อัยการอาวุโสในปงบประมาณใด  ใหแจงเปนหนังสือตออัยการสูงสุดไมนอยกวาเกาสิบวันกอนเร่ิม
ปงบประมาณนั้น 

คุณสมบัติและเง่ือนไขการขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

มาตรา ๔๐ การแตงต้ังขาราชการอัยการไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหอัยการสูงสุด
เสนอรายชื่อผูซ่ึงจะไดรับแตงต้ังตอ  ก.อ.  เพื่อใหความเห็นชอบ  เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไป 

ขาราชการอัยการผูใดซ่ึงไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสแลวจะกลับไปดํารงตําแหนงตาม
มาตรา  ๓๒  อีกไมได 

มาตรา ๔๑ การแตงต้ังขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงรองอัยการสูงสุด  ใหประธาน  ก.อ.  
เสนอ  ก.อ.  เพื่อใหความเห็นชอบ  เมื่อ  ก.อ.  ใหความเห็นชอบแลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๒  วรรคสองและวรรคสาม   
และมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ การแตงต้ังขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบจาก   ก .อ .   
ใหประธาน  ก.อ.  เปนผูเสนอ  โดยคํานึงถึงอาวุโส  ความรูความสามารถ  ความรับผิดชอบ  ประวัติ 
การปฏิบัติราชการ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น 

ในกรณีที่  ก.อ.  ไมใหความเห็นชอบการแตงต้ังบุคคลตามที่ประธาน  ก.อ.  เสนอตามวรรคสอง  
ใหประธาน  ก.อ.  เสนอชื่อบุคคลอื่นโดยเรียงตามลําดับอาวุโส  และให  ก.อ.  พิจารณาตามหลักเกณฑ
ตามวรรคสอง  

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ใหขาราชการอัยการที่ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนงตามที่ระบุไวในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ 
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
ในชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๔  มาครบหนึ่งป  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น  ๕ 

(๔) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  และรองอัยการจังหวัด  เมื่อไดรับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงในชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  มาครบหาป  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  มาครบหนึ่งป  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น  ๔  และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในชั้น
เงินเดือนชั้น  ๔  มาครบสามปแลว  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปน
ชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๔  ได 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) อัยการประจํากอง  และอัยการจังหวัดผูชวย  เมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ในชั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๒  มาครบหนึ่งป  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงเปนชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในชั้น
เงินเดือนชั้น  ๓  มาครบหาปแลว  ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปนชั้น
สูงสุดของชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  ได 

ใหปรับอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการในชั้นเ งินเดือนชั้น   ๑   ชั้นเ งินเดือนชั้น   ๒   
และชั้นเงินเดือนชั้น  ๓  สูงข้ึนหนึ่งข้ันทุกป  โดยความเห็นชอบของ  ก.อ.  จนกวาจะไดรับเงินเดือน 
ในข้ันสูงสุดของชั้นเงินเดือน  เวนแตขาราชการอัยการผูใดถูกลงโทษทางวินัยในปใด  ก.อ.  จะมีมติ
ไมใหปรับอัตราเงินเดือนใหขาราชการอัยการผูนั้นสําหรับปนั้นก็ได 

ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคสอง  ถา  ก.อ.  พิจารณาเห็นวาขาราชการอัยการผูใดมี
ผลงานดีเดนเปนอยางย่ิง   และเมื่อคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน   การรักษาวินัย  ความประพฤติ
คุณธรรม  จริยธรรม  แลว  ก.อ.  จะใหปรับอัตราเงินเดือนใหขาราชการอัยการผูนั้นเปนกรณีพิเศษเกิน
หนึ่งข้ันก็ได 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับกับขาราชการอัยการที่ลาไปศึกษาตอหรือลาเพื่อการอื่นใด  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่  ก.อ.  กําหนด 

มาตรา ๔๔ การโอนขาราชการอัยการไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการโดยให
ไดรับเงินเดือนไมสูงกวาในขณะที่โอน  ใหอัยการสูงสุดส่ังไดเมื่อขาราชการอัยการผูนั้นยินยอมและ  
ก.อ.  เห็นชอบ 

การโอนขาราชการอัยการไปเปนขาราชการพลเรือน  หรือขาราชการฝายอื่นใหอัยการสูงสุด 
ส่ังไดเมื่อขาราชการอัยการผูนั้นยินยอมและ  ก.อ.  เห็นชอบ 

มาตรา ๔๕ การโอนขาราชการธุรการมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการอัยการอาจทําได
เมื่อ  ก.อ  เห็นชอบ  แตขาราชการธุรการผูนั้นอยางนอยตองเคยเปนขาราชการอัยการในตําแหนงอัยการ
ประจํากอง  หรืออัยการจังหวัดผูชวยมาแลว 

มาตรา ๔๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๗  ขาราชการอัยการผูใดพนจากตําแหนงขาราชการ
อัยการไปโดยมิไดมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมองในราชการ  หรือไปรับราชการ  หรือไป
ปฏิบัติงานในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เมื่อประสงคจะกลับเขารับตําแหนง
ขาราชการอัยการ  ถาไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๔๙  ใหอัยการสูงสุด 
มีอํานาจสั่งบรรจไุดเมื่อ  ก.อ.  เห็นชอบ  โดยบรรจุใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงซ่ึงปรับให
เขากับอัตราที่เทียบไดไมสูงกวาขณะพนจากตําแหนงขาราชการอัยการ 



หนา   ๑๖ 
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ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผูที่กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งใหเขากับอัตราหรือข้ันตาม

บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูในวันที่กลับเขารับราชการไมได  ให  ก.อ.  เปนผู

พิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับการบรรจุในอัตราหรือข้ันใด  

มาตรา ๔๗ ขาราชการอัยการซ่ึงไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในกระทรวง  ทบวง  กรม  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หากไดรับการบรรจุกลับเขารับตําแหนงขาราชการอัยการตามมาตรา  ๔๖   

และ  ก.อ.  เห็นวาการไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของ

รัฐนั้นเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด  ก.อ.  จะปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ

อัยการนั้นใหเปนกรณีพิเศษก็ได 

มาตรา ๔๘ ขาราชการอัยการผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร  เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร  โดยไมมีความเสียหาย  และประสงคจะกลับเขารับราชการใน

ตําแหนงขาราชการอัยการ  โดยรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในอัตราเทาที่ไดรับอยูในขณะที่ไป

รับราชการทหาร  ใหย่ืนคําขอภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ในกรณี

เชนวานี้ใหอัยการสูงสุดส่ังบรรจุไดเมื่อ  ก.อ.  เห็นชอบ  แตถาจะบรรจุใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงในอัตราสูงกวาขณะที่ไปรับราชการทหารใหบรรจุไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.อ.  กําหนด 

หมวด  ๒ 
การสอบคัดเลือก  การทดสอบความรู  และการคัดเลือกพิเศษ 

 

 

มาตรา ๔๙ ผูสมัครสอบคัดเลือก  ผูสมัครทดสอบความรู  หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ  เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) ผูสมคัรสอบคัดเลือกหรือผูสมัครทดสอบความรูตองมีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาป  ผูสมัคร

เขารับการคัดเลือกพิเศษตองมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาป 
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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(๔) เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา 

(๕) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต 

(๖) เปนผูที่ผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทยจํานวนไมนอยกวา 

สามคน  ซ่ึง  ก.อ.  กําหนด   และ  ก.อ.  ไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยแลวเห็นสมควรรับ

สมัครได 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(๓) เปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

(๕) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เปนคนไรความสามารถ   คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือมีจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการ   หรือเปนโรคตามที่  ก.อ.  ประกาศ

กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก  ผูสมัครทดสอบความรู  

หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ  ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ. กําหนด 

ให  ก.อ.  มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  สมัครทดสอบความรู  และ

สมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ 

มาตรา ๕๐ ผูสมัครสอบคัดเลือกตามมาตรา  ๔๙  ตองมีคุณวุฒิและไดประกอบวิชาชีพ 

ทางกฎหมาย  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนนิติศาสตรบัณฑิต  หรือสอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจาก

ตางประเทศ  ซ่ึง ก.อ. เทียบไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

(๒) สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
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(๓) ไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนขาราชการตุลาการ  จาศาล  รองจาศาล  เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย  เจาพนักงานบังคับคดี  พนักงานคุมประพฤติ  นายทหารเหลาพระธรรมนูญหรือ
ทนายความ  หรือไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอยางอื่นตามที่  ก.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  เปนเวลาไมนอย
กวาสองป 

การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไขที่  ก.อ.  กําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 
มาตรา ๕๑ ผูสมัครทดสอบความรูตามมาตรา  ๔๙  ตองมีคุณวุฒิและไดประกอบวิชาชีพ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
(๒) มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
 (ก) สอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากตางประเทศโดย 

มีหลักสูตรเดียวไมนอยกวาสามป  ซ่ึง  ก.อ.  เทียบไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือสอบไลไดปริญญาเอก 
ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ซ่ึง ก.อ.  รับรอง 

 (ข) สอบไลไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากตางประเทศโดย 
มีหลักสูตรเดียวไมนอยกวาสองป  หรือหลายหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาสองป  ซ่ึง ก.อ.  เทียบไมตํ่ากวา
ปริญญาตรี  และไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา  ๕๐  (๓)  เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ค) สอบไลไดนิติศาสตรบัณฑิต  และสอบไลไดชั้นเกียรตินิยมตามหลักสูตรของ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบไุวในมาตรา  ๕๐ (๓)  
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ง) สอบไลไดปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ซ่ึง  ก.อ.  รับรอง  
และไดประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไวในมาตรา  ๕๐  (๓)  เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

 (จ) เปนนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและไดประกอบวิชาชีพเปนอาจารยสอน 
วิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึง ก.อ. รับรองเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

 (ฉ) เปนนิติศาสตรบัณฑิตและเปนขาราชการฝายอัยการที่ไดประกอบวิชาชีพ 
ทางกฎหมายในตําแหนงตามที่  ก.อ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหกป  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.  เทียบไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่  ก.อ.  
กําหนด  และไดประกอบวิชาชีพตามที่  ก.อ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบปจนมีความรูความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและเปนนิติศาสตรบัณฑิต 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ  ในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ 
ในแตละคร้ัง  สํานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ.  อาจกําหนดใหรับสมัครเฉพาะผูมี
คุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางตาม  (๒)  ก็ได 

ให  ก.อ.  มีอํานาจออกระเบียบกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม  (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  ซ่ึง  ก.อ.  

รับรอง 
 (ข) เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภทอื่นในตําแหนง

ไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
 (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  การดําเนินการดังกลาวในแตละคร้ัง  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 ใหผูสอบคัดเลือกที่ไดคะแนนสูงไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการและ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยกอนผูที่ไดรับคะแนนต่ําลงมาตามลําดับแหงบัญชีสอบคัดเลือก  

หากไดคะแนนเทากันใหจับสลากเพื่อจัดลําดับในระหวางผูที่ไดคะแนนเทากันนั้น 

ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๔๙  หรือขาดคุณวุฒิ  

หรือมิไดประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๕๐  หรือเปนบุคคลที่  ก.อ.  เห็นวามีชื่อเสียงหรือความประพฤติ

หรือเหตุอื่น ๆ   อันไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการ

ตามผลการสอบคัดเลือกนั้น 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับการบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการทดสอบ

ความรู  และผูที่ผานการคัดเลือกพิเศษโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การพนจากตําแหนง 

 

 

มาตรา ๕๕ ขาราชการอัยการพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พนจากราชการตามมาตรา  ๕๖ 

(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

(๔) โอนไปรับราชการเปนขาราชการธุรการหรือขาราชการฝายอื่น 

(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

(๖) ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๙ 

(๗) ถูกส่ังลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออก 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การพนจากตําแหนงของขาราชการอัยการ  เวนแตตําแหนงอัยการผูชวย  หากเปนกรณีตาม  (๑)  (๒)  

หรือ  (๓)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ  แตถาเปนการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  

ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง  พระบรมราชโองการดังกลาว

ใหมีผลต้ังแตวันโอนหรือวันออกจากราชการ  แลวแตกรณี 

การพนจากตําแหนงของอัยการสูงสุดตาม  (๔)  (๖)  หรือ  (๗)  ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อใหความ

เห็นชอบ 

มาตรา ๕๖ ขาราชการอัยการซ่ึงมีอายุครบเจ็ดสิบปแลว  เปนอันพนจากราชการเมื่อส้ิน

ปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป 

มาตรา ๕๗ ผูไดรับบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด  หากภายหลัง

ปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๔๙  หรือขาดคุณวุฒิหรือมิไดประกอบ

วิชาชีพหรือไมมีประสบการณตามมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒  แลวแตกรณี  ต้ังแตกอน

ไดรับการบรรจุ  ใหอัยการสูงสุดดวยความเห็นชอบของ  ก.อ.  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  แตทั้งนี้ 

ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนอื่นใดที่รับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออก  และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริต

แลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ 

มาตรา ๕๘ ขาราชการอัยการผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออก 

ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งเพื่อใหอัยการสูงสุดเปนผูพิจารณา  เมื่ออัยการสูงสุดส่ังอนุญาตแลว  

ใหถือวาพนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ขาราชการอัยการขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง  

หรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือเพื่อไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ  ใหการลาออกมีผลต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง  ถาอัยการสูงสุดเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะยับย้ัง

การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันขอลาออกก็ได 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอ  ก.อ.  เพื่อให  

ก.อ.  เปนผูพิจารณา 
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มาตรา ๕๙ เมื่ออัยการสูงสุดเห็นสมควรใหขาราชการอัยการผูใดออกจากราชการเพื่อ 

รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ  หรือเหตุรับราชการนานตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  ใหทําไดดวยความเห็นชอบของ  ก.อ.  แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทน  ใหทําไดเฉพาะในกรณ ี ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการอัยการผูใดตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และไดดําเนินการ

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) 

ในกรณีที่ขาราชการอัยการซ่ึงสมควรออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามวรรคหนึ่ง

เปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด  ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ  ก.อ.  พิจารณา

ดําเนินการ 

ลักษณะ  ๔ 
วินัย  การดําเนินการทางวินัย  และการลงโทษ 

 

 

หมวด  ๑ 
วินัย 

 

 

มาตรา ๖๐ ขาราชการอัยการตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด  ผูใดฝาฝน

จักตองไดรับโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๔  แหงลักษณะนี้ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖๑ ขาราชการอั ยการตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๖๒ ขาราชการอัยการจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมได   

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  

ผูแทนทางการเมืองอื่นใด  กํานัน  หรือผูใหญบาน  ขาราชการอัยการจะเขาเปนผูกระทําการ  รวมกระทําการ  

หรือสนับสนุนในการโฆษณาหรือชักชวนใด ๆ  อันเปนคุณหรือเปนโทษตอฝายหนึ่งฝายใดไมได 

มาตรา ๖๓ ขาราชการอัยการตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ

โดยชอบดวยกฎหมายในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งคดี  หามมิใหขัดขืนหลีกเลี่ยง  ถาไมเห็นพอง

ดวยคําส่ังนั้นจะเสนอความเห็นทัดทานเปนหนังสือก็ได  แตตองเสนอโดยดวน  และเมื่อไดทัดทาน

ดังกลาวแลวผูบังคับบัญชามิไดส่ังถอนหรือแกคําส่ังที่ส่ังไป  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม   

แตใหผูบังคับบัญชารีบรายงานขึ้นไปยังอัยการสูงสุดตามลําดับ 

ในการปฏิบัติราชการ  หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

มาตรา ๖๔ ขาราชการอัยการตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความระมัดระวัง  มิใหเสียหาย 

แกราชการ  และดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ ขาราชการอัยการตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปด

ขอความที่ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ 

มาตรา ๖๖ ขาราชการอัยการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่

ราชการมิได 

มาตรา ๖๗ ขาราชการอัยการตอง 

(๑) ไมประกอบอาชีพ   หรือวิชาชีพ  หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือน 

ถึงการปฏิบัติหนาที่  หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่ราชการตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

(๒) ไมเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  

กรรมการการเลือกต้ัง  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ  หรือตําแหนงอื่นตามที่  ก.อ.  กําหนด 
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(๔) ไมเปนขาราชการอื่นซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  

(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  หรือกระทําการอื่นใดอันอาจทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่ราชการ 

มาตรา ๖๙ ขาราชการอัยการตองสุภาพเรียบรอยและหามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด 

ขาราชการอัยการตองตอนรับ  ใหความสะดวก  และใหความสงเคราะหตอประชาชนผูมา

ติดตอในกิจการอันเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตนโดยไมชักชา 

มาตรา ๗๐ ขาราชการอัยการตองรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและตองชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันในหนาที่ราชการ 

มาตรา ๗๑ ขาราชการอัยการตองถือและปฏบิัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

มาตรา ๗๒ ขาราชการอัยการตองรักษาความลับของทางราชการ 

มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาผูใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยแลวไมจัดการสอบสวน

พิจารณาและดําเนินการตามความในหมวด  ๒  และหมวด  ๔  แหงลักษณะนี้หรือไมจัดการลงโทษตาม

อํานาจและหนาที่หรือจัดการลงโทษโดยไมสุจริต  ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการทางวินัย 

 

 

มาตรา ๗๔ ภายใตบังคับมาตรา  ๘๒  เมื่อขาราชการอัยการผูใดถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปน 

ที่สงสัยวากระทําผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสอบสวนชั้นตนโดยมิชักชา 

ผูบังคับบัญชาระดับใดมีอํานาจดําเนินการสอบสวนชั้นตนขาราชการอัยการระดับใด   

รวมตลอดทั้งวิธีการสอบสวนชั้นตน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.อ.  กําหนด 
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เมื่อผูบังคับบัญชาไดสอบสวนชั้นตนแลว  เห็นวา  ขาราชการอัยการผูใดกระทําผิดวินัย 
ไมรายแรง   ใหดําเนินการตามมาตรา   ๘๘   แตถาเห็นวาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหดําเนินการตามมาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๙  แลวแตกรณี  แตถาเกินอํานาจของตนใหรายงานไปยัง
ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปตามลําดับเพื่อดําเนินการตามควรแกกรณี 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ผลการสอบสวนชั้นตนปรากฏวามีมูลเปนกรณีกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชารายงานประธาน  ก.อ.  และให  ก.อ.  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
อยางนอยสามคนเพื่อทาํการสอบสวน 

กรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งตองเปนขาราชการอัยการ 
การรายงานประธาน  ก.อ.  ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.อ.  กําหนด 
ในกรณีที่การสอบสวนชั้นตนเกิดจากการรองเรียนของบุคคลใด  หากผลการสอบสวนชั้นตน

ปรากฏวามีมูลตามที่รองเรียน  ผูใดจะกลาวหาฟองรองผูรองเรียนนั้นในความผิดทางอาญาหรือทางแพง
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรองเรียนที่มีมูลนั้นมิได 

มาตรา ๗๖ ในการสอบสวนตามมาตรา  ๗๕  คณะกรรมการสอบสวนตองแจงขอกลาวหา
และรายละเอียดเทาที่มีอยูใหผู ถูกกลาวหาทราบ  และตองใหโอกาสแกผู ถูกกลาวหาชี้แจงและ 
นําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 

ในการแจงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหคณะกรรมการสอบสวนสงหนังสือรองเรียน  
ถามี  ใหแกผูถูกกลาวหา  แตตองสรุปสาระสําคัญของหนังสือรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยมิใหแจง
ขอมูลใดที่จะทําใหผูถูกกลาวหาทราบถึงตัวบุคคลผูรองเรียน  

ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเสร็จโดยเร็วไมชากวาเกาสิบวันนับแตวัน
ไดรับแตงต้ัง  ถามีความจําเปนซ่ึงจะสอบสวนไมทันภายในกําหนดนั้นก็ใหขออนุมัติจากผูแตงต้ังขยาย
เวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง  แตละคร้ังเปนเวลาไมเกินสามสิบวัน  และตองแสดงเหตุที่ตองขยาย
เวลาไวดวยทุกคร้ัง  แตถาขยายเวลาแลวยังสอบสวนไมเสร็จ  ผูแตงต้ังจะอนุมัติใหขยายเวลาตอไป 
อีกไดตอเมื่อไดแจงให  ก.อ.  ทราบแลว 

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 
มาตรา ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จแลว  ใหรายงานผลการสอบสวน

และความเห็นตอ  ก.อ.  เพื่อพิจารณาตอไป  และเมื่อ  ก.อ.  มีมติเปนประการใด  ใหประธาน  ก.อ.   
มีคําส่ังใหเปนไปตามมตินั้น 
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มาตรา ๗๘ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๗๕  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เรียกใหหนวยงานของรัฐชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐาน  สงผูแทนหรือบุคคล

ในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ

เร่ืองที่สอบสวน 

มาตรา ๗๙ ขาราชการอัยการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่ 

ปรากฏชัดแจงตามที่  ก.อ.  กําหนด  หรือไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ 

ตอคณะกรรมการสอบสวน  เมื่อไดสอบสวนชั้นตนตามมาตรา  ๗๔  แลว  ประธาน  ก.อ.  โดยความเห็นชอบ

ของ  ก.อ.  จะพิจารณาสั่งลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได 

มาตรา ๘๐ ขาราชการอัยการผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ัง

กรรมการสอบสวน   หรือถูกฟองคดีอาญา  ที่มิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิด

ลหุโทษ  ถาอัยการสูงสุดเห็นวาจะใหอยูในหนาที่ราชการระหวางสอบสวน  หรือพิจารณาจะเปนการ

เสียหายแกราชการ  อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ.  จะส่ังใหพักราชการก็ได 

การใหพักราชการนั้น  ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  หรือตลอดเวลาที่คดียังไมถึงที่สุด 

เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว   หรือคดีถึงที่สุดแลว  ถาปรากฏวาผูถูกส่ังใหพักราชการมิได

กระทําความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหอัยการสูงสุดส่ังใหรับราชการตามเดิม  

ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการมาใชบังคับแกขาราชการ

อัยการผูถูกส่ังใหพักจากราชการโดยอนุโลม  ทั้งนี้  คําวา  “เจากระทรวง”  ใหหมายถึง  “ก.อ.” 

มาตรา ๘๑ ขาราชการอัยการผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือตองหาวา

กระทําความผิดอาญา  หรือถูกฟองคดีอาญา  ที่มิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ  แมภายหลังผูนั้นจะพนจากตําแหนงขาราชการอัยการไปแลวโดยมิใชเพราะเหตุตาย  ใหดําเนินการ

สอบสวนหรือพิจารณาเพื่อลงโทษ   หรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหเปนไปตามลักษณะนี้ตอไปได   

แตตองเร่ิมดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามรอยหกสิบวัน  

ทั้งนี้  นับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง  



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง  

ก็ใหงดโทษ 

มาตรา ๘๒ การดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสําหรับอัยการสูงสุดและรอง

อัยการสูงสุด  ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ  ก.อ.  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.อ.  กําหนด 

หมวด  ๓ 
การรักษาจริยธรรมและจรรยา 

 

 

มาตรา ๘๓ ขาราชการอัยการตองถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประมวล

จรรยาบรรณ 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ  ใหผูบังคับบัญชารายงานให  ก.อ.  ทราบ  

และให  ก.อ.  นํามาประกอบการพิจารณาในการแตงต้ัง 

หมวด  ๔ 
การลงโทษ 

 

 

มาตรา ๘๔ โทษผิดวินัยมี  ๕  สถาน  คือ 

(๑) ไลออก 

(๒) ปลดออก 

(๓) ใหออก 

(๔) งดการเลื่อนตําแหนง  หรืองดเลื่อนชั้นหรือข้ันเงินเดือน  

(๕) ภาคทัณฑ 

ภายใตบังคับมาตรา  ๗๙  การสั่งลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกนั้นจะกระทําไดเมื่อ 

ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๒  แหงลักษณะนี้แลว 

มาตรา ๘๕ การไลออกนั้น  ก.อ.  จะมีมติใหลงโทษไดเมื่อขาราชการอัยการผูใดกระทําผิด

วินัยอยางรายแรง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
(๒) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา  เวนแตเปน

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
(๔) เปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(๕) ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  

หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๖) ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย  และการขัดคําส่ังนั้นอาจเปนเหตุให

เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(๗) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  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 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรานี้  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้น
ลาออกจากราชการ 

มาตรา ๘๘ ขาราชการอัยการผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาจะเสนอ  ก.อ.  
เพื่อมีมติลงโทษงดการเลื่อนตําแหนงหรืองดเลื่อนชั้นหรือข้ันเงินเดือน  เปนเวลาไมเกินสามป   
หรือลงโทษภาคทัณฑโดยจะใหทําทัณฑบนไวดวยหรือไมก็ได  เมื่อ  ก.อ.  พิจารณาเห็นสมควรลงโทษ
สถานใด  ก็ใหประธาน  ก.อ.  ส่ังตามมตินั้น 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน 
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การเสนอ  ก .อ .   ตามวรรคหนึ่ง   ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับถึงอัยการสูงสุด 
เพื่อนําเสนอ  ก.อ.  ตอไป  โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๙ ในคําส่ังลงโทษ  ใหแสดงวาผูรับโทษนั้นกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด 

มาตรา ๙๐ ขาราชการอัยการผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจาก

ราชการตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๙  หรือถูกส่ังใหพักราชการตามมาตรา  ๘๐   

หากไมเห็นดวยกับคําส่ังของประธาน  ก.อ.  หรืออัยการสูงสุด  ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําส่ังของประธาน ก.อ.หรืออัยการสูงสุด  แลวแตกรณี 

ลักษณะ  ๕ 
ขาราชการธุรการ 

 

 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๙๑ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการธุรการตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๒) เปนคนไรความสามารถ   คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่  ก.อ.  ประกาศกําหนด 
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนผู เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการธุรการซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม  ข.  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  

(๑๐)  หรือ  (๑๑)  ก.อ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม  (๘)  หรือ  (๙)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม  (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชกรณี 
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติของ  ก.อ.  ในการยกเวนดังกลาว  ตองได
คะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 
กรณีตามวรรคสอง  ก.อ.  จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย  หรือจะประกาศยกเวนใหเปนการ

ทั่วไปก็ได 
มาตรา ๙๒ การพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแตงต้ังบุคคลใดเขาสูตําแหนง  รวมทั้ง 

การโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั้น  จะตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถ   ความเสมอภาค   ความเปนธรรม   พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว   
และประโยชนของทางราชการดวย 

หมวด  ๒ 
การสรรหา  การบรรจุ  และการแตงต้ัง 

 

 

มาตรา ๙๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๙๔  การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการ 

เปนขาราชการธุรการอาจทําไดโดยวิธีสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.อ.  กําหนด 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙๔ ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  สํานักงานอัยการสูงสุดจะบรรจุบุคคล
ที่มีความรูความสามารถ  และความชํานาญสูงเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.อ.  กําหนด  

มาตรา ๙๕ ผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่  ก.อ.  กําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.อ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการธุรการที่มีคุณสมบัติ
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีที่  ก.อ.  กําหนดใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิใด  เปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  ใหหมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิที่คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือ  ก.อ.  รับรอง 

มาตรา ๙๖ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการธุรการ  และการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  
ใหอัยการสูงสุดหรือผูที่อัยการสูงสุดมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

มาตรา ๙๗ การโอนขาราชการธุรการไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการตาม
กฎหมายอื่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น  หรือการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่น  หรือพนักงาน 
สวนทองถิ่นมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการธุรการ  อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ   
โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังทําความตกลงกับเจาสังกัด  และปฏิบัติตามระเบียบที่สํานักงาน 
อัยการสูงสุดกําหนด 

การบรรจุและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่โอนมาเปนขาราชการธุรการ 
ตามวรรคหนึ่ง  ใหดํารงตําแหนงระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทาใด 
ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด  แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการธุรการที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมาเปน
ขาราชการธุรการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้น  เปนเวลาราชการ
ของขาราชการธุรการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมือง  และขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
มาเปนขาราชการธุรการตามพระราชบัญญติันี้จะกระทํามิได 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙๘ การบรรจุขาราชการธุรการที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการ  หรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ  กลับเขารับราชการ  ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  
ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.อ  กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ  ขาราชการธุรการที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหไป
ปฏิบัติงานใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ   
เมื่อไดบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการรวมกับวัน 
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารหรือวันที่ไดปฏิบัติงานใดตามที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการ
ติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ  สําหรับผูซ่ึงออกจากราชการไปที่มิใช 
เปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งไดรับบรรจุกลับเขารับราชการตาม
วรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธินับเวลาราชการกอนออกจากราชการเพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๙ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  การใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจาก
ราชการ  การส่ังใหผูขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามออกจากราชการ  การยาย  การโอน   
การเลื่อนตําแหนง  การสั่งใหประจําสวนราชการ  การเยียวยาแกไข  หรือการดําเนินการตามคําพิพากษา
ของศาลปกครอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๐ พนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการธุรการ  หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น 
ซ่ึงไมใชขาราชการการเมือง  ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว  ถาสมัครเขารับราชการ 
เปนขาราชการธุรการและสํานักงานอัยการสูงสุดตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๙๖  พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  ทั้งนี้  จะบรรจุ
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวธิีการที่  ก.อ.  กําหนด 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับผูซ่ึงออกจากงานหรือออกจากราชการในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ
ธุรการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

หมวด  ๓ 
การพัฒนาคุณภาพในการดําเนินคดี 

 

 

มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการ
สูงสุด  ใหมีตําแหนงเจาพนักงานคดี  ซ่ึงเปนขาราชการธุรการที่มีความรูและประสบการณในทาง
กฎหมายและงานคดี  เพื่อปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือพนักงานอัยการในดานการดําเนินคดีตามระเบียบ 
ที่  ก.อ.  กําหนด  

ใหเจาพนักงานคดีไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่สํานักงานอัยการสูงสุดและ
กระทรวงการคลังรวมกันกําหนด 

เจาพนักงานคดีจะมีจํานวนเทาใดในสวนราชการใด  ใหเปนไปตามที่  ก.อ.  กําหนดดวยความ
เห็นชอบของสํานักงบประมาณ 

ในกรณีที่ เจาพนักงานคดีผูใดปฏิบัติหนาที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานหนาที่และความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของเจาพนักงานคดี  อัยการสูงสุดอาจพิจารณาใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงเจาพนักงานคดีได  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการเขาสูตําแหนง  การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนง  สําหรับตําแหนงเจาพนักงานคดี  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

หมวด  ๔ 

วินัย  การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย 

การอุทธรณ  และการรองทุกข 
 

 

มาตรา ๑๐๒ นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  วินัย  การรักษาวินัย  การดําเนินการ

ทางวินัย  การอุทธรณ  และการรองทุกขของขาราชการธุรการ  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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.  แตงต้ังตามมาตรา  ๓๑”  คําวา  “กระทรวง”  ใหหมายถึง  “สํานักงานอัยการสูงสุด”  และคําวา  

“รัฐมนตรี”  ใหหมายถึง  “อัยการสูงสุด” 

หมวด  ๕ 

การรักษาจริยธรรมและจรรยา 
 

 

มาตรา ๑๐๓ ขาราชการธุรการตองถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประมวล
จรรยาบรรณ 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ  ใหผูบังคับบัญชารายงานใหอัยการสูงสุดทราบ  

และใหอัยการสูงสุดนํามาประกอบการพิจารณาในการแตงต้ังและเลื่อนเงินเดือนดวย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๔ ภายในระยะสิบปแรกนับแตปงบประมาณ  ๒๕๕๑  มิใหนํามาตรา  ๕๖  มาใช
บังคับกับขาราชการอัยการซ่ึงมีอายุครบหกสิบปในปงบประมาณ  ๒๕๕๑  และในปถัด ๆ  ไป  โดยให
ขาราชการอัยการพนจากราชการเปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไปตามระยะเวลาที่กําหนดตาม 
มาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขาราชการอัยการซ่ึงจะพนจากราชการตามวรรคหนึ่ง  อาจไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสได 
ในปงบประมาณถัดไป  โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
และใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป  ในกรณีที่ขาราชการอัยการผูใด
ไมประสงคจะดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสดังกลาว  ก็ใหอัยการสูงสุดดําเนินการใหขาราชการอัยการ 
ผูนั้นพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเมื่อส้ินปงบประมาณนั้น 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมตัดสิทธิขาราชการอัยการตามวรรคหนึ่งที่จะขอไปดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโสตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อมีอายุครบหกสิบปหรือในระหวางเวลาใด ๆ  ภายหลังจากอายุครบ 
หกสิบป  แตตองแจงเปนหนังสือตออัยการสูงสุดกอนพนจากราชการตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนด
ตามมาตรา  ๓๙ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๐๕ ใหคณะกรรมการอัยการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
อัยการตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา  ๑๘  (๓)  และ  (๔)  ครบถวนแลว  ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

เพื่อประโยชนในการนับวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูดํารง
ตําแหนงกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิใน  ก.อ.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  เปนกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๖ ใหขาราชการฝายอัยการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  เปนขาราชการฝายอัยการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๗ ขาราชการฝายอัยการผูใดกระทําผิดวินัยในขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
แตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหดําเนินการใดแลว  ถาการสั่งและการดําเนินการนั้นไดกระทําไปโดย
ถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น  ใหถือวาเปนอันสมบูรณ  ถากรณียังคางระหวางการสอบสวน   
ก็ใหดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ  แตการพิจารณาและการสั่งลงโทษ 
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๘ ขาราชการฝายอัยการผูใดอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการ  หรืออยูระหวาง 
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๒๑   
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาขาราชการฝายอัยการผูนั้นถูกส่ังใหพักราชการ   
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๙ ผูที่ไดย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
อัยการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงถือ
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

ผูที่สอบคัดเลือกหรือทดสอบความรูไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และบัญชีการสอบคัดเลือก  หรือบัญชีทดสอบความรู  
แลวแตกรณี  ยังมิไดยกเลิกตามมาตรา  ๕๓  วรรคสาม  ใหคงมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
อัยการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวยตอไป 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๑๐ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๗  มาใชบังคับกับขาราชการอัยการซึ่งไดรับ 

พระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการประจํากอง  หรืออัยการจังหวัดผูชวยกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๑๑ เพื่อประโยชนในการพิจารณาบรรจุบุคคลซ่ึงเคยรับราชการเปนขาราชการ

อัยการและออกจากราชการไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเขารับราชการใหปรับเงินเดือนที่ผูนั้น

ไดรับอยูกอนออกจากราชการใหเขากับอัตราหรือข้ันตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการตาม

กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูในวันที่กลับเขารับ

ราชการ 

ในกรณีที่ผู เขารับราชการเปนผู ซ่ึงออกจากราชการกอนมีการปรับอัตราเงินเดือนตาม

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  พระราชบัญญัติ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และพระราชกฤษฎีกา

การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหปรับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับอยูกอน 

ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ  เสียกอน  แลวจึงปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีที่ปรับเงินเดือนของผูที่กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเขากับอัตรา

หรือข้ันตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูในวันที่กลับเขารับราชการไมได   

ให  ก.อ.  เปนผูพิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับการบรรจุในอัตราหรือข้ันใด 

มาตรา ๑๑๒ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  

และมติคณะรัฐมนตรีที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการและกฎหมายวาดวย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา  กฎ  

ระเบียบ  ขอกําหนด  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
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 

๔ 
๖๕,๔๑๐ 

๖๔,๓๔๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๓ 

๖๓,๒๗๐ 

๕๐,๕๓๐ 

๔๕,๙๐๐ 

๓๘,๙๔๐ 

๓๔,๖๗๐ 

๓๐,๕๘๐ 

๒๙,๐๐๐ 

๒๓,๓๐๐ 

๒๓,๓๐๐ 

๒๓,๓๐๐ 

๒๓,๓๐๐ 

๒๓,๓๐๐ 

๒ 

๒๘,๕๕๐ 

๒๖,๕๒๐ 

๒๔,๕๔๐ 

๗,๙๐๐ 

๗,๙๐๐ 

๗,๙๐๐ 

๑ 
๑๘,๐๔๐ 

๑๖,๗๒๐ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  และมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  รวมทั้งบัญญัติใหมีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานอัยการ
ดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป  ในการนี้สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว  ประกอบกับสมควรนําหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการ
อาวุโสตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  รวมทั้งอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ขาราชการอัยการ  มากําหนดรวมไวในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ขาราชการประเภทตาง ๆ  และเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายอัยการมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


