โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๓
องค์กรอัยการ”

“อ

งค์ ก รอั ย การ” มิ ใช่ ค� ำ ใหม่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เนือ่ งจากเป็นค�ำทีเ่ รียกขานองค์กร
อัยการมานานแล้ว แต่ที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งนั้น ได้ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด
๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๒ องค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกก�ำหนดไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหาก
แยกจากองค์กรอืน่ ๆ โดยสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
มีรายละเอียดก�ำหนดไว้ใน หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ มาตรา
๒๔๘ ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ�ำนาจตามที่
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย (มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึง่ )
๒. ก�ำหนดให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณา
สัง่ คดีและการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปโดยรวดเร็ว เทีย่ งธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
(มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง)
๓. การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด�ำเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระโดยให้มี
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
และการบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับพนักงานอัยการต้องด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึง่ ต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผูท้ รงคุณวุฒิ
บรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการ

มาก่อน ๒ คน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๔๘
วรรคสาม) กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. กฎหมายตามข้อ ๓ กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการนั้น ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอันอาจมีผล
ให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง หรื อ อาจท� ำ ให้ มี ก ารขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชดั แจ้งและ
ใช้เป็นการทัว่ ไป โดยจะมอบอ�ำนาจให้มกี ารพิจารณาเป็นกรณี ๆ
ไปมิได้ (มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่)

“
๑

บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ธันวาคม ๒๕๖๒
December 2019
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บทวิ เ คราะห์

เพื่อให้การวิเคราะห์มีความชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ได้รอบด้านยิ่งขึ้น จึงขอเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ที่มีการก�ำหนด “องค์กรอัยการ” ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ กับ ฉบับปี ๒๕๖๐ ดังนี้
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๑. องค์กรอัยการ

หมวด ๑๓
องค์กรอัยการ

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามที่
มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำ� นาจหน้าที่ตามที่
บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญนีแ้ ละตามกฎหมายว่าด้วยอ�ำนาจและ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
หน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสัง่ คดีและการ
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปโดยรวดเร็ว เทีย่ งธรรม และปราศจาก
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม
อคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต�ำแหน่ง
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนิน
ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รบั ความ
การอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระโดยให้มีระบบ
เห็นชอบจากวุฒิสภา
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
และการบริ ห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกั บ พนั ก งานอั ย การต้ อ ง
ราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด
องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการทีเ่ ป็นอิสระในการบริหาร ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
งานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น โดยมี ประกอบด้วยประธานกรรมการซึง่ ต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ
อัยการสูงสุดเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือ
พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
หรือกิจการอื่นของรัฐในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับ บัญญัติ
อนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพ
กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ กระท� ำ กิ จ การใดอั น เป็ น การกระทบ
กระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอันอาจมีผล
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง
หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ หรืออาจท�ำให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการ
ดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท
ให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม มอบอ�ำนาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปมิได้
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จากการเปรียบเทียบดัง กล่าวและจากการพิจารณา
เจตนารมณ์ ข องการก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว จะพบว่ า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์สำ� คัญเกีย่ วกับ
“องค์กรอัยการ” ดังนี้
๑. บทบัญญัติในมาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่งนั้น เป็นการ
ก�ำหนดหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอัยการ ซึ่งเป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตามที่จะมีกฎหมายก�ำหนดขึ้น
กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร
อัยการเป็นการเฉพาะ หรือกฎหมายอื่นใดที่ก�ำหนดให้เป็น
หน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอัยการก็ได้ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งองค์กรอัยการเป็นการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนกฎหมาย
อื่นใดที่ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอัยการนั้น
มีกฎหมายหลายฉบับที่ก�ำหนดไว้
๒. ส่วนบทบัญญัตใิ นมาตรา ๒๔๘ วรรคสอง ได้เพิม่ เติม
หลักการจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานอัยการนอกเหนือจากความเที่ยงธรรม อีก ๒ ประการ
คือ ต้องรวดเร็ว และปราศจากอคติทั้งปวง เพราะความล่าช้า
ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในตัวเอง ในขณะเดียวกัน
การทีพ่ นักงานอัยการจะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความเทีย่ งธรรมได้
จะต้องปราศจากอคติหรือความล�ำเอียงทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น
ฉันทาคติ (ล�ำเอียงเพราะความชอบ) โทสาคติ (ล�ำเอียงเพราะ
ความโกรธ) ภยาคติ (ล�ำเอียงเพราะความกลัว) หรือโมหาคติ
(ล�ำเอียงเพราะความหลง) และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองและรับรอง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการจึงก�ำหนดไว้ให้
ชัดเจนว่าการสั่งคดีของพนักงานอัยการไม่ถือว่าเป็นค�ำสั่งทาง
ปกครอง เพื่อมิให้ผู้ใดน�ำดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี
ของพนักงานอัยการไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ อย่างไรก็ดี อาจ
มีข้อสงสัยได้ว่า หากพนักงานอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี
โดยมิชอบหรือมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและ
ปราศจากอคติ จ ะสามารถด� ำ เนิ น การกั บ พนั ก งานอั ย การ
ดังกล่าวได้อย่างไร ในประเด็นนี้ คงจ�ำกัดเฉพาะการฟ้องร้อง
กรณีการใช้ดลุ พินจิ ในการสัง่ ฟ้องหรือไม่ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง
เท่านั้น หากมีประเด็นเช่นว่านั้น ก็สามารถด�ำเนินการตามที่
กฎหมายก�ำหนดได้
๓. บทบัญญัติในมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ได้บัญญัติ
รับรองให้การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนิน
การอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ และเพื่อเป็น

หลักประกันว่าพนักงานอัยการจะได้รบั ค่าตอบแทนทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการเฉพาะท�ำนองเดียวกับตุลาการ จึงได้บัญญัติให้มีระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
ส�ำหรับการบริหารงานบุคคล ได้ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนว่าต้อง
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ และเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าจะไม่มีผู้มีอ�ำนาจใด ๆ มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะ
กรรมการอัยการ จึงได้กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญถึงองค์ประกอบ
ส�ำคัญของคณะกรรมการอัยการว่า ประธานกรรมการจะต้อง
เป็นผูท้ พี่ นักงานอัยการเลือกมาจากบุคคลผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ม่เป็น
พนักงานอัยการ ส่วนกรรมการอื่นจะมีจ�ำนวนเท่าไรให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่อย่างน้อยจะต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็น
หรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนจ�ำนวน ๒ คน กรรมการ
ดังกล่าวพนักงานอัยการเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความ
ในตอนท้ายจะบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ก็ตาม
แต่กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น จะบัญญัติให้ผิดไปจากหลักการที่
ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้ เช่น จะบัญญัตมิ ใิ ห้พนักงานอัยการ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสไม่มีสิทธิเลือกหรือรับเลือกมิได้
เว้นแต่จะมีกฎหมายก�ำหนดว่า อัยการอาวุโสมิใช่พนักงาน
อัยการ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสก็อาจไม่มี
หน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาสั่งหรือฟ้องคดีได้๒ ในส่วนนี้
มีข้อสังเกต ดังนี้
		 ๓.๑ บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ คณะกรรมการอั ย การ
กล่าวคือ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยได้กำ� หนดไว้ ดังนี้
		 “มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.” ประกอบด้วย
		 (๑) ประธาน ก.อ. ซึง่ ข้าราชการอัยการเว้นแต่ผดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็นผู้เลือกจากผู้รับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการ
เป็นข้าราชการอัยการมาแล้วในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีอยั การ
หรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคย
เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อน
ได้รับเลือก
		 (๒) อัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.
		 (๓) รองอัยการสูงสุดตามล�ำดับอาวุโสจ�ำนวนห้าคน
เป็นกรรมการอัยการ

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ความมุ่งหมายและค�ำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐. หน้า ๔๔๓
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		 (๔) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนหกคน
ซึ่งข้าราชการอัยการเว้นแต่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยเป็น
ผู้เลือกจาก
				 (ก) ข้าราชการอัยการชั้น ๕ ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการอัยการโดยต�ำแหน่งอยู่แล้วจ�ำนวนสี่คน
				 (ข) ผู้รับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการ
อัยการมาแล้วจ�ำนวนสองคน
		 (๕) กรรมการอัยการผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนสองคน ซึง่
ข้าราชการอัยการเว้นแต่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ยเป็นผูเ้ ลือก
จากผู้ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อน และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ
ด้านการบริหารจัดการ
		 ให้อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอัยการ
เป็นเลขานุการ ก.อ.” ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ในส่ ว นนี้ นั้ น ก็ เ นื่ อ งมาจากมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดหลักการในเรื่อง
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการอั ย การและการได้ ม าซึ่ ง
กรรมการอัยการ จึงสมควรต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะ
กรรมการอัยการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
		 ๓.๒ มาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติว่า “มาตรา ๒๒
เพือ่ ประโยชน์ในการรับเลือกเป็นกรรมการอัยการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๘ (๓) (ก) อัยการอาวุโสผู้ใดเคยเป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งข้าราชการอัยการในชัน้ ใดก่อนปีงบประมาณทีจ่ ะด�ำรง
ต�ำแหน่งอัยการอาวุโส ให้ถือว่าเป็นผู้ดำ� รงต�ำแหน่งข้าราชการ
อัยการในชั้นนั้น” ได้ถูกแก้ไขโดยเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
ดังนี้ “มาตรา ๒๒ ข้าราชการอัยการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอัยการ
อาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน ก.อ.” ซึ่งกรณีจะเป็นการขัดแย้งกับความมุ่งหมายของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้มี
การอธิบายเจตนารมณ์ของการก�ำหนดมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
ในส่วนของการก�ำหนดองค์ประกอบของ “คณะกรรมการ
อัยการ” หรือไม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีการระบุอย่างชัดแจ้งว่า “แม้วา่
ความในตอนท้ายจะบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ก็ตาม แต่กฎหมายทีจ่ ะบัญญัตขิ นึ้ จะบัญญัตใิ ห้ผดิ ไปจากหลักการ
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้ เช่น จะบัญญัติมิให้พนักงาน
อัยการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสไม่มสี ทิ ธิเลือกหรือรับเลือก
มิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก�ำหนดว่า อัยการอาวุโสมิใช่พนักงาน
อัยการ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสก็อาจไม่มี
หน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาสั่งหรือฟ้องคดีได้”
๔. ส่วนความในมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ เป็นการก�ำหนด
หลั ก การไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ เ คยบั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อ
ป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอัน
จะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือท�ำให้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติ
หน้าที่ มาตรการดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้ง และใช้เป็นการ
ทั่ ว ไป ความตอนท้ า ยที่ ว ่ า “โดยจะมอบอ� ำ นาจให้ มี ก าร
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปมิได้” มีความหมายว่า กฎหมายที่จะ
ไปบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องบัญญัติให้ชัดเจน จะบัญญัติใน
ลักษณะที่จะท�ำให้มีการมอบอ�ำนาจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั เิ ป็น
กรณี ๆ ไปมิได้ ทั้งนี้ บทเฉพาะกาล ได้กำ� หนดข้อห้ามในมาตรา
๒๗๗ วรรคสาม ก�ำหนดให้ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ารปรับปรุงหรือ
แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้
พนักงานอัยการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการอื่นของรัฐในท�ำนองเดียวกัน หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดใน
ห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือกิจการอืน่ ใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์มงุ่ หาผลก�ำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นทีป่ รึกษาของผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
บทบัญญัตขิ องกฎหมายลูกบททีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้มกี ารก�ำหนด
รายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลักษณะ ๔ วินัย การด�ำเนินการทางวินัย และ
การลงโทษ หมวด ๑ วินัย ในมาตรา ๖๗ (๕) และ (๖) ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
		 “มาตรา ๖๗ ข้าราชการอัยการต้อง
		 ฯลฯ		 ฯลฯ
		 (๕) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่น
ของรัฐในท�ำนองเดียวกัน
		 (๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือกิจการ
อื่นใดที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งหาผลก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ทีป่ รึกษาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ใด
ในลักษณะเดียวกัน”
		 ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีเ่ กีย่ วกับ
บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นนี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ที่
ก�ำหนดให้ตอ้ งมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท�ำการ
หรื อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใดอั น อาจมี ผ ลให้ ก ารสั่ ง คดี ห รื อ การ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจาก
อคติทงั้ ปวง หรืออาจท�ำให้มกี ารขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงต้อง
ก�ำหนดห้ามพนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
		 โดยมีนักวิชาการบางท่านได้ตั้งข้อสังเกต๓ เกี่ยวกับ
การแก้ไขความใน (๕) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่า การตัดข้อความ
เดิมใน (๕) ที่ว่า “เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.อ. ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.อ. ก�ำหนด” ออกไป ก็เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ตอนท้าย ที่
ก�ำหนดว่า “มาตรการดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้งและใช้
เป็นการทัว่ ไป โดยจะมอบอ�ำนาจให้มกี ารพิจารณาเป็นกรณี ๆ

ไปมิไ ด้” และส�ำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๖) ของ
มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น เป็นการขยายความในห้างหุ้นส่วน บริษัท
ให้รวมถึง “กิจการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะท�ำนองเดียวกับห้างหุน้ ส่วน
บริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์มงุ่ หาก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งกันด้วย”
และที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ คือ “การห้ามเป็นที่ปรึกษาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือต�ำแหน่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน”
		 นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในการก�ำหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับการด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการอัยการนัน้
ได้มีการก�ำหนดรายละเอียดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะหลักการในเรือ่ ง “การห้าม
ผู้ใดกระท�ำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อให้
ข้าราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนในการเลือก
ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูท้ รงคุณวุฒ”ิ ซึง่ ปัจจุบนั
ได้มรี ะเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูท้ รงคุณวุฒิ และการ
ห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีก่ ำ� หนดรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ ดังนัน้
ควรหรือไม่ทอี่ งค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการต่าง ๆ
จะน�ำหลักเกณฑ์และวิธีการห้ามหาเสียงในการเลือกกรรมการ
บริหารงานบุคคลมาใช้บังคับการเลือกกรรมการบริหารงาน
บุคคลของแต่ละแห่ง
		 โดยสรุปแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คงก�ำหนด
ให้มี “องค์กรอัยการ” แต่ได้ปรับปรุงบทบัญญัตบิ างประการ อาทิ
องค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการและมาตรการป้องกัน
มิให้พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอันอาจ
มีผลให้การสัง่ คดีหรือการปฏิบตั หิ น้าทีม่ คี วามล่าช้า ไม่เทีย่ งธรรม
และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�ำให้มีการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดเกี่ยวกับการพิจารณา
สั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการไม่ให้ถือว่าเป็น
ค�ำสัง่ ทางปกครอง เพือ่ ท�ำให้การพิจารณาสัง่ คดีและการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่อยู่ภายใต้
การตรวจสอบของศาลปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรอัยการ
เป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนและด�ำรงไว้ซงึ่ หลักนิตธิ รรมตลอดไป 
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