
 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  (ฉบบัที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.อ.”  ประกอบด้วย 
(๑) ประธาน  ก.อ.  ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจาก

ผู้รับบ าเหน็จหรือบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้วในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



อธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหวัหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่า  ทั้งนี้  ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือก 

(๒) อัยการสูงสุดเป็นรองประธาน  ก.อ. 
(๓) รองอัยการสูงสุดตามล าดับอาวุโสจ านวนห้าคนเป็นกรรมการอัยการ 
(๔) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่ง

อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจาก   
 (ก) ข้าราชการอัยการชั้น  ๕  ขึ้นไป  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว

จ านวนสี่คน 
 (ข) ผู้รับบ าเหน็จหรือบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรือกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้วจ านวนสองคน 
(๕) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่ง

อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากผู้ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อน   และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการงบประมาณ  ด้านการพัฒนาองค์กร  หรือด้านการบริหารจัดการ 

ให้อธิบดีอัยการ  ส านักงานคณะกรรมการอัยการ  เป็นเลขานุการ  ก.อ. 
มาตรา ๑๙ ประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (ข)  

และ  (๕)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
 (๒) เป็นสมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง   
 (๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการการเลือกตั้ง  

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือศาลอื่น 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๔) เป็นข้าราชการอัยการ  ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม  ตุลาการ 
ศาลทหาร  หรือทนายความ 

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 

 (๖) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ   
 (๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ 

ในต าแหน่งประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (๘) เคยเป็นประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   เว้นแต่เป็นกรณี 

ตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  ซึ่งไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่ง   
มาตรา ๒๐ ในการเลือกประธาน  ก.อ.  ให้  ก.อ.  ประชุมพิจารณาจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคล

ที่มาสมัครหรือที ่ ก.อ.  เห็นสมควรเป็นประธาน  ก.อ.  ไม่น้อยกว่าห้ารายชื่อ  เพ่ือให้ข้าราชการอัยการเว้นแต่
ผู้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากรายชื่อดังกล่าว   

การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๕)  ให้  ก.อ.  ประชุมพิจารณาจัดท า
บัญชีรายชื่อบุคคลที่มาสมัครหรือที่  ก.อ.  เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 
สามเท่าของกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๕)  เพ่ือให้ข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่ง
อัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากรายชื่อดังกล่าว 

มาตรา ๒๑ ให้อัยการสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันก่อนวันครบก าหนดวาระหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก   
และการออกเสียงลงคะแนนต้องกระท าโดยวิธีลับ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.อ.  ก าหนด 

เมื่อผลการเลือกประธาน  ก.อ.  ตามที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อเป็นประการใด  ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

กรณีอัยการสูงสุดประกาศรายชื่อกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเลือกประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ศาล  
การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด าเนินการใด ๆ   เกี่ยวกับการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแลว้  
เว้นแต่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ในการนี้  หากศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ   
อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือได้รับการเลือกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  กรณีเช่นว่านี้  ไม่มีผลกระทบต่อการที่บุคคลนั้นได้กระท าไว้แล้วก่อนมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งดังกล่าว 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ในการเลือกประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   ห้ามผู้ใดกระท าการใด ๆ   
อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพ่ือให้ข้าราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  
ก.อ.  ก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ประธาน  ก.อ.  มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่อัยการสูงสุด 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว   

ถ้าต าแหน่งประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อนครบวาระ  
ให้อัยการสูงสุดสั่งให้ด าเนินการเลือก  เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการเลือกก็ได้   

ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกตามวรรคสอง  อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงวาระของผู้ซึ่งตนแทน  และหากมีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  
หรือวันที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก  แล้วแต่กรณี  ไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ประธาน  ก.อ.  พ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด   เว้นแต่กรณี 
ครบก าหนดวาระตามวรรคสาม  ให้รองประธาน  ก.อ.  ท าหน้าที่ประธาน  ก.อ.   

ในกรณีที่ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ
และยังไม่มีกรรมการอัยการแทนต าแหน่งที่วา่งลง  ให้  ก.อ.  ประกอบด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่
และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้าเหลือเพียงกรรมการอัยการโดยต าแหน่ง  ให้กรรมการอัยการโดยต าแหน่ง
เป็นองค์ประชุมและให้กระท าได้แต่เฉพาะเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิครบก าหนดวาระ  ให้ประธาน  ก.อ.  
หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น 
ไปพลางก่อนจนกว่าประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“มาตรา ๒๕ ประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ครบก าหนดวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เป็นกรรมการอัยการโดยต าแหน่ง  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งข้าราชการอัยการ  ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (ก)   
(๕) กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการ  ในกรณีที่เป็นประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (ข)   
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘  (๑)  หรือมาตรา  ๑๙  ในกรณีที่

เป็นประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (ข)  หรือ  (๕)   
(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  ข.  ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (ก) 
(๘) ถูกถอดถอนจากต าแหนง่ตามมาตรา  ๒๕/๑  ในกรณีที่เป็นประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการ 

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  หรือ  (๕)   
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง

ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่  ให้  ก.อ.  มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด” 
มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
“มาตรา ๒๕/๑ ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)   

หรือ  (๕)  ผู้ใดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการ   
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
คุณธรรม  และจริยธรรม  หรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๑  วรรคห้า  ข้าราชการอัยการไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในห้าของจ านวนข้าราชการอัยการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย  
เข้าชื่อขอให้ถอดถอนประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  หรือ  (๕)  
ผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เมื่อมีการเข้าชื่อถอดถอนตามวรรคหนึ่ง  ให้อัยการสูงสุดจัดให้มีการลงมติภายในสามสิบวัน  
และในระหว่างนี้ประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นจะท าหน้าที่ประธาน  ก.อ.  หรือ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมิได้ 

มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่ง   ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
ข้าราชการอัยการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย  และการออกเสียง
ลงคะแนนต้องกระท าโดยวิธีลับ 

ผู้ใดถูกถอดถอนจากต าแหน่ง  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่มีมติให้ถอดถอนตามวรรคสาม   
มติของข้าราชการอัยการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด  และจะมีการขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าว

โดยเหตุเดียวกันอีกไม่ได้ 
การเข้าชื่อ  การลงมติ  และการถอดถอน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.อ.  ก าหนด” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ในกรณีที่การประชุมของ  ก.อ.  เป็นการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา  ๕๙  วรรคสอง   

หรือมาตรา  ๘๒  กับผู้ด ารงต าแหน่งอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด  ซึ่งเป็นกรรมการอัยการโดยต าแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๘  (๒)  หรือ  (๓)  ด้วย  ห้ามมิให้อัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
เรื่องดังกล่าว  และให้ถือว่า  ก.อ.  ประกอบไปด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในกรณีที่การประชุมของ  ก.อ.  เป็นการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง  หรือ 
การด าเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยกับอธิบดีอัยการ  ส านักงานคณะกรรมการอัยการ   
ซึ่งเป็นเลขานุการ  ก.อ.  ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  หรือเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  
(๔)  (ก)  ห้ามมิให้อธิบดีอัยการ  ส านักงานคณะกรรมการอัยการเข้าร่วมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  และ 
ให้ถือว่า  ก.อ.  ประกอบไปด้วยกรรมการอัยการเท่าที่เหลืออยู่” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๖๒/๑ ข้าราชการอัยการต้องไม่กระท าการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการหาเสียง 
ตามมาตรา  ๒๑  วรรคห้า” 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  และ  (๖)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ (๕ )  ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน 

(๖ )  ไม่เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ที่ปรึกษากฎหมาย  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในห้างหุ้นสว่น

หรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งอื่นใด  

ในลักษณะเดียวกัน” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๒/๑  ของหมวด  ๔  วินัย  การรักษาวินัย  

การด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ ์ และการร้องทุกข์  ของลักษณะ  ๕  ข้าราชการธุรการ  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๑๐๒/๑ ข้าราชการธุรการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา  ๒๑  วรรคห้า  ผู้นั้น 

เป็นผู้กระท าผิดวินัย” 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการอัยการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอัยการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

จนกว่าจะมีประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๔)  และ  (๕)   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  ต้องด าเนินการเลือกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการอัยการตามวรรคหนึ่งว่างลง  และมีกรรมการอัยการเหลืออยู่ 

ไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน  ให้กรรมการอัยการที่เหลืออยู่

ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๓ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  ข.  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตนิี้  มาใช้บังคับแก่ผู้เคยเป็นประธาน  ก.อ.  

และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  อยู่ก่อนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เมื่อมีการเลือกประธาน  ก.อ.  และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งแรกภายหลังวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒  ที่ประสงค์ 

จะสมัครรับเลือกเป็นประธาน  ก.อ.  หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการ

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ก าหนดหลักการในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ 
และการได้มาซึ่งกรรมการอัยการ  นอกจากนี้  มาตรา  ๒๔๘  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ก าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดี
หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยรวดเร็ว  เที่ยงธรรม  และปราศจากอคติทั้งปวง  หรืออาจท าให้มีการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์  สมควรต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการและก าหนดห้ามพนักงานอัยการ
กระท าการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


