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เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
ต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กันยำยน  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธกิารวฒุิสภา 

 นายทศพร  แยม้วงษ ์ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวภัณฑิลา  กิตโิยดม นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวอลงกรณ ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 
 



 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

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

  ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

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

   หลักการของร่างพระราชบัญญัติน้ี คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่ง 
ของข้าราชการอัยการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕ วรรคสอง) 

   ส าหรับ เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ น้ี  มีดั งนี้  เป็นการสมควรก าหนด 
การด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการให้มีความเหมาะสมในกรณี  
การน าความกราบบังคับทูลเพ่ือทรงทราบและเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้  
โดยพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรา ๑๘๐ และมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญัติให้ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 
ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                        
 ๑  สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๕ 



๒ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติน้ี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นผู้จัดท าขึ้นและได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เรียบร้อยแล้ว 
   สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
เนื่องจากเป็นการอนุโลมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๐ และมาตรา ๑๙๐  
ซึ่งได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้แล้ว เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมาโดยอนุโลม 
ใช้หลักเดียวกัน กล่าวคือ แต่เดิมมีหลกัว่า การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการระดับสูงไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม
จะต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากต าแหน่งทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ต่อมาได้มีการพิจารณาว่าการที่จะให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ พ้นจากต าแหน่งทุกรายไม่น่ าจะเหมาะสม จึงได้มีการปรับปรุงแก้ ไ ขใหม่ โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แยกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ คือ 
   ๑) กรณีการพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย ครบเกษียณอายุราชการ หรือถูกลงโทษ
ให้ออกจากราชการ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
   ๒) กรณีการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น เช่น การโอนให้ไปรับราชการที่อื่น  หรือ 
ให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
   ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องทั้ งหลาย 
ให้สอดคล้องกับหลักหรือระบบดังกล่าว ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเมื่อพ้น
จากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ไม่จ าต้องน าความ  
กราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพียงให้น าความกราบบังคมทูล  
เพื่อทรงทราบเป็นการเพียงพอแล้ว 
   และการที่รัฐธรรมนูญฯ ไม่ได้มีการก าหนดถึงข้าราชการฝ่ายอัยการ แต่โดยทางธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเรื่องใดที่เกี่ยวกับผู้พิพากษา ตุลาการ จะมีการอ้างอิงน ามาใช้กับพนักงาน
อัยการโดยตลอด ดังนั้นท าให้ในเรื่องการพ้นจากต าแหน่งจึงต้องน ามาใช้กับพนักงานอัยการโดยอนุโลม 
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ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ภายหลังที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ   เครืองาม) ได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . .... ต่ อที่ ป ระชุมสภาผู้ แทนราษฎรแล้ ว 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญั ติฉบับดังกล่าว  
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 หากเห็นว่าเป็นการเทียบเคียงใช้กันได้เพราะเหตุใด 
จึงไม่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
  ๓) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเห็นว่าการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูง
จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนั้น เวลาที่จะมีการพ้นจากต าแหน่งก็ควรที่จะต้องมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่งเช่นกัน 

 ๓. การตอบชี้แจง 
  เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
  ๑) ในการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการพ้นจากต าแหน่ง เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นระบบ
เดียวกัน เนื่องจากมีเรื่องดังกล่าวกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเดิมมีการด าเนินการ 



๔ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวแต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของร่างกฎหมายพิจารณาเหน็วา่เมือ่จะมกีารแกไ้ขกฎหมาย ก็เห็นควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องอื่นด้วย
ท าให้มีการรอการเสนอไว้ก่อน ซึ่งกรณีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ นี้  
ก็มีแนวคิดท่ีจะแก้ไขเรื่องอื่นด้วย แต่ภายหลังเห็นว่าอาจจะเกิดความล่าช้าจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อน จึงเป็นเหตุผลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  ๒) ส าหรับเกี่ยวกับค าว่า “อนุโลม” นั้น จะเห็นว่าโดยระบบการเข้าสู่ต าแหน่งของข้าราชการ
พระมหากษัตริยจ์ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่ง เมื่อจะพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม ก็ควรจะต้องอาศัยพระบรมราชโองการด้วยเป็นหลักที่ถือปฏิบัติมาตลอด แต่เนื่องจาก
ภายหลังจ านวนข้าราชการมีมากขึ้น และมีเหตุที่จะต้องพ้นจากราชการมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดพระราชภาระ
ของพระมหากษัตริย์ท าให้มีการจัดระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๑๘๐ 
(ข้าราชการพลเรือน ทหาร) และมาตรา ๑๙๐ (ผู้พิพากษา ตุลาการ) ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดถึงข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ แต่ข้าราชการฝ่ายอัยการได้มีการอ้างอิงหลักการของผู้พิพากษา ตุลาการมาโดยตลอด  
จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 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 

 

 
 ๑. ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ 
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๕     
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/597694 
 

 
 



๕ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

    

 
 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 ปปีีที ่๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
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 

 

  

 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 
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