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ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทยีบ 
ร่างพระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๔ ครั้งที่  ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม 
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

  ร่ างพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ (ฉบั บที่  ..) พ .ศ. ....  
ทีส่ภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือก าหนด 

การด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕ วรรคสอง) 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ 

ให้มีความเหมาะสมในกรณีการน าความกราบบังคับทูล๑ เพ่ือทรงทราบและเพ่ือมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรา ๑๘๐ และมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้น  
จากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                        
๑  ข้อความตามที่ปรากฏในบันทึกหลกัการและเหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตร ี เป็นผู้เสนอ) 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ร่างพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอัยการ (ฉบับที่  ..)  พ .ศ. ....  
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจ านวน ๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 - ก ำหนดให้กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำร เว้นแต่ต ำแหน่งอัยกำรผู้ช่วย  
หำกเป็นกรณีตำย พ้นจำกรำชกำรเนื่องจำกมีอำยุครบ ๗๐ ปี ได้รับอนุญำตให้ลำออก หรือถูกสั่งลงโทษ
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ แต่ถ้ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
เนื่องจำกโอนไปรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรหรือข้ำรำชกำรฝ่ำยอื่น ออกจำกรำชกำร เพ่ือไป 
รับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๓๖๒ 
มำตรำ ๕๗๓ หรือมำตรำ ๕๙๔ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง
โดยให้มีผลตั้งแตว่ันโอนหรอืวันออกจำกรำชกำร แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕) 

                                        
๒  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๖ บัญญัติไว้ ดังนี ้
 “มาตรา ๓๖ อัยกำรผู้ช่วยท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอัยกำรประจ ำกองหรืออัยกำรจังหวัดผู้ช่วยจะต้อง

ได้รับกำรอบรมจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีและผลของกำรอบรมเป็นที่พอใจของ ก.อ. ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมประพฤติเหมำะสมที่จะเป็นอัยกำรประจ ำกองหรืออัยกำรจังหวัดผู้ช่วย 

 อัยกำรผู้ช่วยซึ่งได้รับกำรอบรมจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำแล้วตำมวรรคหนึ่งและผลของกำรอบรมยังไม่เป็นที่พอใจ
ของ ก.อ. ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมประพฤติเหมำะสมที่จะเป็นอัยกำรประจ ำกองหรืออัยกำรจังหวัดผู้ช่วย ก็ให้ได้รับ
กำรอบรมจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต่อไปอีกไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี เมื่อครบก ำหนดดังกล่ำวแล้วหำกผลของกำรอบรมยังไม่เป็น 
ที่พอใจของ ก.อ. ให้อัยกำรสูงสุดสั่งให้ออกจำกรำชกำร 

 ในระหว่ำงเวลำปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอัยกำรประจ ำกองหรืออัยกำรจังหวัดผู้ช่วย หำกปรำกฏว่ำ  
ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งต่อไป อัยกำรสูงสุดด้วยควำมเห็นชอบของ ก.อ. มีอ ำนำจสั่งให้ออกจำกรำชกำรได้” 

๓  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๗ บัญญัติไว้ ดังนี ้
 “มาตรา ๕๗ ผู้ได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรอัยกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๙ หรือขำดคุณวุฒิหรือมิได้ประกอบวิชำชีพหรือไม่มีประสบกำรณ์ตำมมำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ 
หรือมำตรำ ๕๒ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ก่อนได้รับกำรบรรจุ ให้อัยกำรสูงสุดด้วยควำมเห็นชอบของ ก.อ. สั่งให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำร แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำท่ี และกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อื่นใดที่รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่งให้ออก และถ้ำกำรเข้ำรับรำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรสั่งให้ออกเพื่อรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร” 

๔  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๙ บัญญัติไว้ ดังนี ้
 “มาตรา ๕๙ เมื่ออัยกำรสูงสุดเห็นสมควรให้ข้ำรำชกำรอัยกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  

เหตุทดแทน เหตุทุพพลภำพ หรือเหตุรับรำชกำรนำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ให้ท ำได้ด้วยควำมเห็นชอบ 
ของ ก.อ. แต่กำรให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน ให้ท ำได้เฉพำะในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เมื่อข้ำรำชกำรอัยกำรผู้ใดต้องหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และได้ด ำเนินกำรสอบสวนตำมวิธีกำร  
ที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ หมวด ๒ แล้ว ไม่ได้ควำมเป็นสัตย์ว่ำกระท ำผิดที่จะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แต่ผู้นั้น
มีมลทินหรือมัวหมอง จะให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร 

 (๒) เมื่อข้ำรำชกำรอัยกำรผู้ใดบกพร่องต่อหน้ำที่ หรือหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือ
ประพฤติตนไม่สมควรที่จะให้คงเป็นข้ำรำชกำรอัยกำรต่อไป 

 (๓) เมื่อข้ำรำชกำรอัยกำรผู้ใดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรได้โดยสม่ ำเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภำพ หรือ 
 (๔) เมื่อข้ำรำชกำรอัยกำรผู้ใดขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๙ ก. (๑) หรือ ข. (๖)  
 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งสมควรออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง

อัยกำรสูงสุดหรือรองอัยกำรสูงสุด ให้เป็นอ ำนำจและหน้ำท่ีของ ก.อ. พิจำรณำด ำเนินกำร” 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห ์
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๑.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๑.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  

  ๑.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

   รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้ง 
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สรุปได้ ดังนี้ 

   หลักการ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เพื่อก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๕ 
วรรคสอง) 

   เหตุผล 
   โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ
ให้มีความเหมาะสมในกรณีการน าความกราบบังคับทูล๒ เพ่ือทรงทราบและเพ่ือมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรา ๑๘๐ และมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 

                                        
๑  สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ในวาระที่หนึ่ง บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขั้นรับหลักการ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๕ 
ในหน้าที่ ๗ ถึงหน้า ๘ 

๒  ข้อความตามที่ปรากฏในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

แห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

   ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติน้ี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นผู้จัดท าขึ้นและได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เรียบร้อยแล้ว 
   สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เนื่องจากเป็นการอนุโลมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๐ และมาตรา ๑๙๐  
ซึ่งได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้แล้ว เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมาโดยอนุโลม 
ใช้หลักเดียวกัน กล่าวคือ แต่เดิมมีหลกัว่า การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการระดับสูงไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม
จะต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากต าแหน่งทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ต่อมาได้มีการพิจารณาว่าการที่จะให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้พ้นจากต าแหน่งทุกรายไม่นา่จะเหมาะสม จึงได้มีการปรบัปรงุแก้ไขใหม่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แยกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ คือ 
   ๑) กรณีการพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุราชการ หรือถูกลงโทษ  
ให้ออกจากราชการ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
   ๒) กรณีการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น เช่น การโอนให้ไปรับราชการที่อื่น หรือ 
ให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
   ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องทั้ งหลาย 
ให้สอดคล้องกับหลักหรือระบบดังกล่าว ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเมื่อพ้น
จากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ไม่จ าต้องน าความ  
กราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพียงให้น าความกราบบังคมทูล  
เพื่อทรงทราบเป็นการเพียงพอแล้ว 
   และการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ได้มีการก าหนดถึงข้าราชการฝ่ายอัยการ 
แต่โดยทางธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเรื่องใดที่เกี่ยวกับผู้พิพากษา ตุลาการ จะมีการอ้างอิงน ามาใช้
กับพนักงานอัยการโดยตลอด ดังนั้น ท าให้ในเรื่องการพ้นจากต าแหน่งจึงต้องน ามาใช้กับพนักงานอัยการ
โดยอนุโลม 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ....  ต่ อที่ ป ระชุมสภาผู้ แทนราษฎรแล้ ว 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   ๑) การที่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการครั้งนี้เป็นการ “อนุโลม” เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๐ 
และมาตรา ๑๙๐ แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า มาตรา ๑๘๐ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง  
เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ” และ
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง  
แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 
ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” ทั้ง ๒ มาตราดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงข้าราชการฝ่ายอัยการ 
จึงใช้ค าว่า “อนุโลม” มาใช้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ 
   ๒) เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง การพ้นจากต าแหน่งแล้วนั้น หากเห็นว่าเป็นการเทียบเคียงใช้กันได้ เพราะเหตุใด 
จึงไม่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
   ๓) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้เนื่องจากเห็นวา่การเขา้สู่ต าแหนง่ในระดับสูง
จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนั้น เวลาที่จะมีการพ้นจากต าแหน่งก็ควรที่จะต้องมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่งเช่นกัน 

  ๑.๑.๔ การตอบชี้แจง 
   เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
   ๑) ในการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการพ้นจากต าแหน่ง เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็น
ระบบเดียวกัน เนื่องจากมีเรื่องดังกล่าวกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเดิมมีการด าเนินการ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวแต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของร่างกฎหมายพิจารณาเหน็วา่เมือ่จะมกีารแกไ้ขกฎหมาย ก็เห็นควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องอื่นด้วย
ท าให้มีการรอการเสนอไว้ก่อน ซึ่งกรณีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้  
ก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขเรื่องอื่นด้วย แต่ภายหลังเห็นว่าอาจจะเกิดความล่าช้าจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อน จึงเป็นเหตุผลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
   ๒) ส าหรับค าว่า “อนุโลม” นั้น จะเห็นว่าโดยระบบการเข้าสู่ต าแหน่งของข้าราชการ 
พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่ง เมื่อจะพ้นจากต าแหน่ง 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ควรจะต้องอาศัยพระบรมราชโองการด้วย  เป็นหลักที่ถือปฏิบัติมาตลอด  
แต่เนื่องจากภายหลังจ านวนข้าราชการมีมากขึ้น และมีเหตุที่จะต้องพ้นจากราชการมากขึ้น เพื่อเป็น 
การลดพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ท าให้มีการจัดระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๘๐ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร) และมาตรา ๑๙๐ (ผู้พิพากษา ตุลาการ) ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดถึง
ข้าราชการฝ่ายอัยการ แต่ข้าราชการฝ่ายอัยการได้มีการอ้างอิงหลั กการของผู้พิพากษา ตุลาการ 
มาโดยตลอด จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ๑.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖๓ เสียง  
ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 
 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
 ๑. ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ 
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๕     
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220930
113602.pdf 

 

 

 
 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันพุธที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/599287 
 
 

 

 ๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปท่ีี ๔ ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันพุธที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=10418&mid=4419 
 

 

 ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10415&mid=4419 

 

 
 
 

 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
 ๕. พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C310/%C310-20-
2553-a0001.pdf 
 
 
 

 

 
 ๑.๒ วาระทีส่อง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา  
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง โดยไม่มีการอภิปราย 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้ งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ ง 
โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง 
ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 
 

 
๖. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....  สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที ่๑ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
https://shorturl.asia/AaRgW 
 

 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๗. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ 
ครั้งที ่๑ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10479&mid=4431 

 

 

๘. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10478&mid=4431 

 

 
๒. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๗๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ค าปรารภ และพิจารณาตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรทราบและปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากสถานะ  
ขององค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความส าคัญในกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมีการพิจารณาให้องค์กรอัยการบัญญัติไว้เช่นเดียวกับ
มาตรา ๑๘๐ หรือมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๗๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 

 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
  ๑) ส าหรับการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการนั้น รัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง 
ของข้าราชการอัยการไว้ แต่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการ  
ฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนไว้ในมาตรา ๑๘๐๓ รวมทั้งการแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้ พิพากษาและตุลาการไว้ ในมาตรา ๑๙๐๔ แต่เนื่องจากข้าราชการอัยการเป็นต าแหน่ง 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งในท านองเดียวกัน 
กับผู้พิพากษาและตุลาการ ดังนั้น จึงควรต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่ง 
ของข้าราชการอัยการให้สอดคล้องกับข้าราชการประเภทอื่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
ก็ควรมีการพิจารณาเพ่ือก าหนดให้องค์กรอัยการมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งไว้
เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่นตามบทบัญญัติมาตรา ๑๘๐ หรือมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย 
  ๒) จากการพิจารณาบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรากฏว่า ในส่วนของเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วนั้น มีการพิมพ์ถ้อยค าที่คลาดเคลื่อน กล่าวคือ  
ในบรรทัดที่  ๒ ค าว่า “กราบบังคับทูล” ซึ่งท่ีถูกต้องควรเป็นค าว่า “กราบบังคมทูล” ดังนั้น  
จึงเห็นสมควรที่วุฒิสภาจะได้มีข้อสังเกตในกรณีดังกล่าว เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ 
และด าเนินการแก้ไขถ้อยค าดังกล่าวให้ถูกต้องก่อนการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

___________________ 

                                        
๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๐ บัญญัตไิว้ ดังนี ้
 “มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี 

และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ” 

๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๐ บัญญัตไิว้ ดังนี ้
 “มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่ง

เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 



 

๑๑ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นปีท่ี ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
.................................. 
................................... 
................................... 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
.................................. 
................................... 
................................... 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศวา่ 
 
 
 
 

................................................................................................. 
.......................................... 

................................................................................................. 
.......................................... 

 
 



 

๑๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

 

พระราชบัญญัตินีม้ีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

  

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญตัิขึ้นไว้ 
โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

 

................................................................................................. 
.......................................... 

................................................................................................. 
.......................................... 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

 

 
 
 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๕  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๕  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 



 

๑๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

มาตรา ๕๕ ข้าราชการอัยการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามมาตรา ๕๖  
(๓) ได้รับอนญุาตใหล้าออก 
(๔) โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการธุรการหรือข้าราชการฝ่ายอื่น 
(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร 
(๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ หรือ

มาตรา ๕๙ 
(๗) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 

  

การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ เว้นแตต่ าแหน่ง
อัยการผู้ช่วย หากเป็นกรณตีาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้น าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ แต่ถา้เป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) 
(๕) (๖) หรือ (๗) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มผีลตั้งแต่วันโอน
หรือวันออกจากราชการ แล้วแต่กรณ ี

การพ้นจากต าแหน่งของอัยการสูงสุดตาม (๔) (๖) หรือ (๗)  
ให้เสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 

  

“การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ เว้นแต่ต าแหน่ง
อัยการผู้ช่วย หากเป็นกรณตีาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๗) ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ แต่ถา้เป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันโอนหรือวันออกจากราชการ 
แล้วแต่กรณี” 

“การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ เว้นแต่ต าแหน่ง
อัยการผู้ช่วย หากเป็นกรณตีาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๗) ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ แต่ถา้เป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันโอนหรือวันออกจากราชการ 
แล้วแต่กรณี” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
        นายกรัฐมนตร ี

....................................... 
        ......................................... 

 

....................................... 
        ......................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



- ๑ - 
 

การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
กำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน 
โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคดิเห็น  
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่ำน 
กำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น๒  
ได้ดังนี้ 
  ๑.๑ วิธีการ และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ไดจัดรับฟังควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร  
หน่วยงำนภำครัฐ บุคลำกรในหน่วยงำนกระบวนกำรยุติธรรม และบุคคลทั่วไป ผ่ำนเว็บไซต์ 
ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด www.ago.go.th หัวข้อรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำย ระหว่ำง 
วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ รวม ๑๕ วัน 
  ๑.๒ จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด จ ำนวน ๑ ครั้ง โดยรับฟังควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรหน่วยงำนภำครัฐ บุคลำกร
ในหน่วยงำนกระบวนกำรยุติธรรม และบุคคลทั่วไป ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
www.ago.go.th หัวข้อรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำยเรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร

                                                           
เรียบเรียงโดย นำยทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยำกรช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ ส ำนักกฎหมำย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติไว ้ดังนี้ 
  “มาตรา ๗๗  ฯลฯ     ฯลฯ 
  ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น

จำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

    ฯลฯ     ฯลฯ” 
๒ สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., น.๒๒-๒๖, สืบค้นได้จำก 

https://www1.ago.go.th/hearing/upload/5/summary_20220111090553_77479.pdf 
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ฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร) 
ระหว่ำงวันที่  ๑๖ – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔  มีผู้แสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวนทั้ งสิ้น ๑๒ รำย  
เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร จ ำนวน ๑๐ รำย บุคคลทั่วไป จ ำนวน ๒ รำย 
 ๑.๓ พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
  ขำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรหน่วยงำนภำครัฐ บุคลำกรในหน่วยงำนกระบวนกำร
ยุติธรรม และบุคคลทั่วไป 

 ๒. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ระหว่ำง วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ โดยรับฟังร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งฉบับและสอบถำม 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพ้นจำกต ำแหน  ่งของข้ำรำชกำรอัยกำร กรณีต้องน ำควำม 
กรำบบังคมทูลพระมหำกษัตริย์เพ่ือทรงทรำบ และกรณีต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมี 
พระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหนง โดยให้กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำร 
เพรำะควำมตำย พ้นจำกรำชกำรเมื่ออำยุครบเจ็ดสิบปี ไดรับอนุญำตให้ลำออก หรือออกจำก
รำชกำรเพรำะถูกลงโทษ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงทรำบ 

 ผลการรับฟังความคิดเห็น 

 มีผู้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รำย เป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร จ ำนวน ๑๐ รำย 
บุคคลทั่วไป จ ำนวน ๒ รำย โดยจ ำนวนผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมด ๑๒ รำย เห็นด้วยกับกำรแกไข
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ๑๒ รำย 

 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

 มีผู้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๓ รำย จำกจ ำนวน ๑๒ รำย ที่เขียนแสดงควำมเห็นว่ำ
เห็นด้วยกับร่ำงที่แกไขทั้งหมดว่ำเหมำะสมแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ 
ผูพิ้พำกษำตุลำกำรในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักในกระบวนกำรยุติธรรม 

 ค าชี้แจง 

 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ขอชี้แจงว่ำ แม้ผลกำรตอบแบบสอบถำมมีผู้แสดงควำม
คิดเห็นเพียง จ ำนวน ๑๒ รำย แต่ผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดได้เห็นด้วยต่อร่ำงแกไขเพ่ิมเติม 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร) มำตรำ ๕๕ วรรคสอง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรอัยกำร กรณีต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลพระมหำกษัตริย์เพื่อทรงทรำบและกรณีต้อง
น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหนง โดยให้กำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรอัยกำรเพรำะควำมตำย พ้นจำกรำชกำรเมื่ออำยุครบเจ็ดสิบปี ไดรับอนุญำตให้
ลำออก หรือออกจำกรำชกำรเพรำะถูกลงโทษ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงทรำบ 
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๓. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบโดยรวมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 

ฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจำกกำรตรำกฎหมำย  

๔. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๔ 
  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด www.ago.go.th 

๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ

จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั ้งนี ้ เห็นควรยืนยัน 
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว 

๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เห็นว่ำ ได้มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย (ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....), น.๓, อ้ำงแล้วใน เชิงอรรถท่ี ๒ 
๔ อ้ำงแล้ว เชิงอรรถที่ ๓ 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการฝา่ยอัยการ 
(พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝา่ยอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
 
 กฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรถูกตรำขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๓  
โดยใช้ชื่อว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๐๓๕ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ พนักงำน
อัยกำรมีต ำแหน่งหน้ำที่เป็นทนำยของแผ่นดิน และมีกฎหมำยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ  
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำให้ประชำชน กำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐ เช่น กำรตรวจร่ำง
สัญญำ กำรตอบข้อหำรือทำงกฎหมำย กำรเป็นทนำยควำมในคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครองให้แก่
หน่วยงำนของรัฐ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพของประชำชน กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำย และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  
ซึ่งจ ำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่มีคุณสมบัติ มีควำมรู้ และควำมสำมำรถอย่ำงเดียวกันกับข้ำรำชกำรตุลำ
กำร จึงสมควรก ำหนดระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรไว้บังคับใช้แก่พนักงำนอัยกำรท ำนองเดียวกับ
ข้ำรำชกำรตุลำกำรเพื่อส่งเสริมระบบกำรยุติธรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น  
 ส ำหรับบทบัญญัตวิ่ำด้วยกำรพ้นต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น ก ำหนดไว้ใน หมวด ๓ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ในมำตรำ ๒๗ 
บัญญัติว่ำ ข้ำรำชกำรอัยกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งด้วยกำรโอนไปรับรำชกำรทำงอื่น พ้นจำกกำรตำย 
และลำออก ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงทรำบ แต่หำกเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยถูกให้ออก  
ปลดออก หรือถูกไล่ออก จะต้องน ำควำมกรำบบังคบทูลเพ่ือทรงถอดถอน ทั้งนี้ เว้นแต่ต ำแหน่ง
อัยกำรผู้ช่วย อัยกำรจังหวัด และอัยกำรประจ ำกอง 
 ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑๖  
เพื่อปรับปรุงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งได้ใช้มำเป็นเวลำนำน 
แม้จะมีกำรปรับปรุงมำหลำยครั้ง แต่ก็ยังมีบทบัญญัติหลำยมำตรำไม่เหมำะกับสถำนกำรณ์ใน
ขณะนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรบุคคล จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่ อันจะ
ท ำให้รำชกำรของกรมอัยกำรด ำเนินไปได้ผลดียิ่งขึ้น 
 โดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรพ้น
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรไว้ใน หมวด ๓ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ในมำตรำ ๓๖ ก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรอัยกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจำกกำรตำย พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญรำชกำร และได้รับอนุญำตให้ลำออก จะต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ แต่ถ้ำ
เป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยกำรโอนไปรบัรำชกำรทำงอื่น พ้นจำกต ำแหน่งด้วยกำรออกจำกรำชกำร
เพื่อไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร กำรถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำม
มำตรำ ๒๖ หรือมำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๙ และถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ให้น ำควำม
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กรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยที่พระบรมรำชโองกำรดังกล่ำวให้มี
ผลตั้งแต่วันโอนหรือวันออกจำกรำชกำรแล้วแต่กรณี 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ใช้บังคับมำจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก่อนที่จะมีกำรตรำพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นแทน 
ในปีเดียวกัน๗ และใช้บังคับมำจนถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุผลในกำรตรำพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่ำวคือ ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย๘  
ได้บัญญัติให้องค์กรอัยกำรเป็นองค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ และมีหน่วยธุรกำรที่เป็นอิสระในกำร
บริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอื่น รวมทั้งบัญญัติให้มีกำรตรำกฎหมำย
ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงำนอัยกำรด ำรงต ำแหน่งไดจ้นถงึอำยุครบ ๗๐ ปี ในกำรนี้สมควรปรบัปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่ำว ประกอบกับ
สมควรน ำหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งอัยกำรอำวุโสตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรแต่งตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส รวมทั้งอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรอัยกำร มำก ำหนด
รวมไว้ในพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยเกี่ยวกับข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ 
และเพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
 ส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น บัญญัติไว้ใน หมวด ๓ กำรพ้น
จำกต ำแหน่ง มำตรำ ๕๕ ที่บัญญัติให้ข้ำรำชกำรอัยกำรที่พ้นต ำแหน่งจำกกำรตำย (มำตรำ ๕๕ (๑)) 
เกษียณ (มำตรำ ๕๕ (๒)) และได้รับอนุญำตให้ลำออก (มำตรำ ๕๕ (๓)) ทั้ง ๓ กรณีนี้ ให้น ำควำม
กรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ แต่ถ้ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งจำกกรณีโอนไปรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรธุรกำรหรือข้ำรำชกำรฝ่ำยอื่น (มำตรำ ๕๕ (๔)) ออกจำกรำชกำรเพ่ือไปรับรำชกำรทหำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร (มำตรำ ๕๕ (๕)) ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๓๖ 
มำตรำ ๕๗ หรือมำตรำ ๕๙ (มำตรำ ๕๕ (๖))   และกรณีถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
(มำตรำ ๕๕ (๗)) ทั้ง ๔ กรณีนี้ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำก
ต ำแหน่ง โดยที่พระบรมรำชโองกำรดังกล่ำวให้มีผลตั้งแต่วันโอนหรือวันออกจำกรำชกำร แล้วแต่กรณี 
 เมื่อพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำ กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำย  
ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน กำรน ำควำมกรำบบังคมทูลจะแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณีที่ให้น ำ
ควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ เมื่อมีข้ำรำชกำรอัยกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยกำรตำย เกษียณ 
และได้รับอนุญำตให้ลำออก และ ๒) กรณีที่ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำร 
ให้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อข้ำรำชกำรอัยกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยกำรโอนย้ำยไปหน่วยงำนอื่น  
ไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรเนื่องจำก 
ขำดคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด และถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 

                                                           

 
๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ ๑๒๗ ตอนท่ี ๗๕ ก หน้ำ ๑ – ๓๗ วันท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

 ๘ รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ 
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 ต่อมำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กร
อัยกำรไว้ในหมวด ๑๓ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ บำงประกำร กล่ำวคือ ๑) องค์กรอัยกำรไม่ได้มีสถำนะเป็นองค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญดังเช่น
ที่เคยก ำหนดไว้ ๒) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรนอกจำกต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปโดย
เที่ยงธรรมตำมที่ก ำหนดไว้เดิมแล้ว ยังต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและปรำศจำกอคติทั้งปวงด้วย อีกทั้ง
ไม่ให้ถือว่ำกำรสั่งคดีของพนักงำนอัยกำรเป็นค ำสั่งทำงปกครอง เพ่ือให้พนักงำนอัยกำรมีควำมเป็น
อิสระในกำรพิจำรณำสั่งคดีมำกขึ้น ๓) กำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำร
อื่นขององค์กรอัยกำรให้มีควำมเป็นอิสระ โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนเป็นกำรเฉพำะ
ตำมควำมเหมำะสมและกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับพนักงำนอัยกำรต้องด ำเนินกำรโดย
คณะกรรมกำรอัยกำร (ก.อ.) ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยประธำนกรรมกำรซึ่งต้องไม่เป็นพนักงำน
อัยกำรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจำกพนักงำนอัยกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมี
บุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงำนอัยกำรมำก่อน ๒ คน ถือเป็นครั้งแรกที่มีกำรก ำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรอัยกำร (ก.อ.) ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ ๔) 
องค์กรอัยกำรต้องมีกฎหมำยที่บัญญัติให้มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้พนักงำนอัยกำรกระท ำกำรหรือ
ด ำรงต ำแหน่งอันอำจมีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำสั่งคดี หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรืออำจท ำให้มีกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่ไม่ได้ก ำหนดเป็นข้อห้ำมไว้อย่ำงชัดเจนดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  
 ในส่วนของกำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ ำรำชกำรอัยกำรนั้น รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ไม่ได้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรเอำไว้ แต่ได้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำรและข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนไว้ในมำตรำ ๑๘๐๙ และผู้พิพำกษำหรือตุลำกำรไว้ใน
มำตรำ ๑๙๐๑๐ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  
ในส่วนของกำรพ้นจำกต ำแหน่ง กล่ำวคือ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ 
ได้ก ำหนดให้ในกรณีที่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย เกษียณอำยุตำมวำระ หรือพ้นจำกรำชกำร
เพรำะถูกลงโทษ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ไม่ได้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรไว้
โดยเฉพำะก็ตำม แต่เนื่องจำกข้ำรำชกำรอัยกำรเป็นต ำแหน่งซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และมีหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งเช่นเดียวกับผู้พิพำกษำและตุลำกำร ดังนั้น  
จึงควรต้องปรับปรุงกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำรให้สอดคล้องกับข้ำรำชกำรประเภทอื่น
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วย 

                                                           

 
๙ มำตรำ ๑๘๐ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำรและฝ่ำยพลเรือนต ำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี 

และเทียบเท่ำ และทรงให้พ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย เกษียณอำยุ หรือพ้นจำก
รำชกำรเพรำะถูกลงโทษ 
 

๑๐ มำตรำ ๑๙๐ พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพำกษำและตุลำกำรพ้นจำกต ำแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้น
จำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย เกษียณอำยุ ตำมวำระ หรือพ้นจำกรำชกำรเพรำะถูกลงโทษ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทรำบ 



- ๗ - 
 

 
 เมื่อพิจำรณำเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
ศำลยุติธรรม จึงมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๕๕ วรรคสอง โดยให้เพิ่มกรณีถูกสั่งลงโทษ 
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก (ตำมมำตรำ ๕๕ (๗)) เป็นกรณีที่ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ
อีกกรณีหนึ่ง ส่วนกำรพ้นจำกต ำแหน่งในกรณีอื่นซึ่งให้น ำควำมกรำบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมรำช
โองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่งนั้น คงไว้เพียงกรณีโอนไปรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรธุ รกำรหรือ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอื่น (ตำมมำตรำ ๕๕ (๔)) กรณีออกจำกรำชกำรเพ่ือไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร (ตำมมำตรำ ๕๕ (๕)) และกรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๓๖ 
มำตรำ ๕๗ หรือมำตรำ ๕๙ (มำตรำ ๕๕ (๖)) เท่ำนั้น 
 

 
 
 กำรแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรอัยกำร   
ในมำตรำ ๕๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้มี
เนื้อหำที่ เกี่ยวข้องกับประชำชนโดยตรง โดยเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ของข้ำรำชกำรอัยกำรให้เหมำะสมโดยเทียบเคียงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนท่ีสดุ ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๓๕๐๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง รา่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

 ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
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