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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ สํานกังานอัยการสูงสุด 
 
ศัพท์และความหมายของคําว่า "อัยการ"  

คําว่า "อัยการ" ตามรูปศัพท์  
คําว่า "อัยการ" ได้ปรากฎพบต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในกฎมนเฑียรบาล รัชสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถตราไว้เมื่อวันเสาร์ เดือนห้า ข้ึนหกค่ํา " จุลศักราช 720(พ.ศ.1901)ว่า "..จึง
ต้องพระราชอาญาอัยการ ทหาร พ่อเรือน ชายหญิง สมณพรหมณ์จารย์.." ศัพท์ครั้งแรกท่ีพบเขียน
ว่า "อัยการ" แต่ต่อมามีการเขียนแตกต่างกันออกไป จนกระท่ังมาคงอยู่ ในรูปศัพท์ "อัยการ"ใน
ปัจจุบัน เช่น ในคําพระราชปรารภในกฎหมายตราสามดวงและข้อความในลักษณะพระธรรมสาตร
ใช้คําว่า "พระไอยการ" ในหนังสืออัยการนิเทศเล่ม 1-2 พ.ศ.2478 - 2479 ใช้คําว่า "อัยยการ
นิเทศ" ในหนังสือบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายของหลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2512 มีหลายแห่งใช้คําว่า "พระอายการ" เช่น พระอายการ
ลักษณะเบ็ดเสร็จ 

พิจารณาตามรูปศัพท์ของคําว่า "อัยการ"จะเห็นได้จากปทานุกรมกระทรวง ธรรมการ พ.ศ.
2470 ว่า การเขียนในสมัยนั้นได้ใช้ตัวอักษรว่า "อัยยการ" คือมีตัว อักษร "ย" เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งตัว ซ่ึง
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์ ทรงอธิบายว่าการท่ีเขียน "อัยยการ" ก็เพ่ิง
เขียนข้ึนเมื่อออกปทานุกรม ฉบับนี้เองแต่ก่อนไม่เคยเห็นเขียนเช่นนั้น ครั้นต่อมาพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตย สถาน พ.ศ.2493 ได้กลับใช้คําว่า "อัยการ" เม่ือยกศัพท์ว่า "อัย" หรือ "อัยย" ซ่ึงเป็น
คําบาลี แปลว่า "ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ นาย" คําว่า "การ" คืองานหรือหน้าที่ ฉะนั้นคําว่า "อัยการ" 
ตามความหมายของการแยกศัพท์ ก็คืองานของ ผู้เป็นเจ้านาย หรือ งานของผู้เป็นใหญ่ แต่
ความหมายในปทานุกรมหรือพจนานุกรมได้ผิดแผกออกไป คือ หมายความว่า ชื่อกรมหนึ่งซ่ึงมี
หน้าที่ฟ้องความแผ่นดิน หรือเจ้าหน้าท่ีในกรมนั้น 

 
คําว่า "อัยการ" ตามรูปกฎหมาย 
การค้นหาท่ีมาของคําว่า "อัยการ" ตามกฎหมายเก่า เสด็จพระเจ้าวรวงค์ เธอ ซ่ึงได้กล่าว

พระนามข้างต้นนั้นได้ทรงยกพระราชปรารภในประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1 และในลักษณะพระ
ธรรมสาตร ข้ึนพิจารณาดังนี้ 
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สนง.อัยการสูงสุด ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
"องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน" 
  

พันธกิจ 
1. อํานวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม 
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอก

ประเทศตามหลักมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือทางกฎหมายกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน

และต่างประเทศ 
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกบัหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

ส่วนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 
1 สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    (ก) สํานักฝึกอบรม 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม 
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอยัการและพนกังานอัยการ พ.ศ. 2553 
 
6. หน่วยธุรการในองค์กรอัยการ คือ 
 ก. สํานักงานยุติธรรม    ข. สํานักงานอัยการสูงสุด 
 ค. สํานักงาน อ.ก.พ.    ง. สํานักงาน ก.พ.ร. 

ตอบ ข. สํานักงานอัยการสูงสุด 
องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืนโดยมีสํานักงาน

อัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ 
 
7. ข้อใดเรียงลําดับตําแหน่งพนักงานอัยการได้ถูกต้อง 
 ก. อัยการสูงสุด  ผู้ตรวจการอัยการ  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  อัยการพิเศษฝ่าย 
 ข. อัยการสูงสุด  ผู้ตรวจการอัยการ  อัยการประจํากอง  อัยการพิเศษฝ่าย 
 ค. อัยการสูงสุด  ผู้ตรวจการอัยการ  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการประจําสํานักงาน
อัยการสูงสุด 
 ง. อัยการสูงสุด   อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด อธิบดี
อัยการ 
 ตอบ ค. อัยการสูงสุด  ผู้ตรวจการอัยการ  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด 

ตําแหน่งพนักงานอัยการมี ดังต่อไปนี้ 
(1) อัยการสูงสุด  (2) รองอัยการสูงสุด 
(3) ผู้ตรวจการอัยการ  (4) อธิบดีอัยการ 
(5) อธิบดีอัยการภาค  (6) รองอธิบดีอัยการ 
(7) รองอธิบดีอัยการภาค (8) อัยการพิเศษฝ่าย 
(9) อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (10) อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
(11) อัยการจังหวัด 
(12) อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
(13) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
(14) รองอัยการจังหวัด  (15) อัยการประจํากอง 
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

 
11. ข้าราชการอัยการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่มิใช่เป็นความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งข้าราชการอัยการไป
แล้ว ให้ดําเนินการสอบสวนหรือพิจารณาเพ่ือลงโทษ ภายในระยะเวลาใด 

ก. 60 วัน     ข. 90 วัน 
ค. 120 วัน     ง. 180 วัน 
ตอบ ง. 180 วัน 
ข้าราชการอัยการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือต้องหาว่า กระทํา

ความผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา ที่มิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งข้าราชการอัยการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุ ตาย ให้
ดําเนินการสอบสวนหรือพิจารณาเพ่ือลงโทษ หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังให้เป็นไปตามลักษณะน้ีต่อไป
ได้แต่ต้องเร่ิมดําเนินการ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันและดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามร้อยหก
สิบวัน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง 
 
12. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ก. เป็นคนไทย สัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ข. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี 
 ค. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบข. มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติทั่วไป 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าส่ีสิบปี 
(3) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งของกรรมกรอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ก. คราวละไม่เกินหนึ่งปี   ข. คราวละไม่เกินสองปี 
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 ค. คราวละไม่เกินสามปี   ง. คราวละไม่เกินส่ีปี 
ตอบ ข. คราวละไม่เกินสองปี 
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับเลือก

หรือแต่งต้ังใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 
14. ถ้าตําแหน่งว่างลงก่อนถึงกําหนดวาระ ให้อัยการสูงสุดส่ังให้ดําเนินการเลือกซ่อมหรือขอให้
วุฒิสภาเลือกซ่อมหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังซ่อม แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระการอยู่ในตําแหน่งของ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงกี่วันอาจจะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมหรือแต่งต้ังซ่อมก็ได้ 
 ก.สามสิบวัน     ข. ส่ีสิบห้าวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เก้าสิบวัน 
 ตอบ ง. เก้าสิบวัน 

ถ้าตําแหน่งว่างลงก่อนถึงกําหนดวาระ ให้อัยการสูงสุดส่ังให้ดําเนินการเลือกซ่อมหรือขอให้
วุฒิสภาเลือกซ่อมหรือคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังซ่อม แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระการอยู่ในตําแหน่งของ
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกซ่อมหรือแต่งต้ังซ่อมก็
ได้ 
 
15. การประชุม ก.อ. ต้องมีกรรมการอัยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่คนจึงเป็นองค์ประชุม 
 ก. กึ่งหนึ่ง     ข. ส่ีคน 
 ค. หกคน     ง. แปดคน 
 ตอบ ง. แปดคน 

การประชุม ก.อ. ต้องมีกรรมการอัยการมาประชุมไม่น้อยกว่าแปดคนจึงเป็นองค์ประชุม 
 
16. การพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยข้าราชการธุรการ ให้ ก .อ .  แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ ซ่ึงจะต้องมีข้าราชการธุรการไม่น้อยกว่ากี่คนร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการด้วย 
 ก. หนึ่งคน     ข. สองคน 
 ค. สามคน     ง. หกคน 
 ตอบ ข. สองคน 
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ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยข้าราชการธุรการ ให้ ก.อ. แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ ซ่ึงจะต้องมีข้าราชการธุรการไม่น้อยกว่าสองคนร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการด้วย 
 
17.  ตําแหน่งข้าราชการอัยการ มีกี่ชั้น 
 ก. ส่ีชั้น      ข. หกช้ัน 
 ค. แปดช้ัน     ง. สิบชั้น 
 ตอบ ค. แปดชั้น 

ตําแหน่งข้าราชการอัยการ มี 8 ชั้น 
 
18. ข้าราชการอัยการช้ัน 8 ได้แก่ข้อใด 

ก. อัยการสูงสุด    ข. รองอัยการสูงสุด  
ค. ผู้ตรวจการอัยการ     ง. อธิบดีอัยการ  
ตอบ ก. อัยการสูงสุด 

 
19. ข้าราชการอัยการช้ัน 7 ได้แก่ข้อใด 

ก. อัยการสูงสุด    ข. รองอัยการสูงสุด  
ค. อัยการผู้เชี่ยวชาญ    ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
ตอบ ข. รองอัยการสูงสุด 

 
20. ข้าราชการอัยการช้ัน 6 ได้แก่ข้อใด 

ก. อธิบดีอัยการภาค    ข. อัยการจังหวัด 
ค. อัยการผู้เชี่ยวชาญ    ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
ตอบ ก. อธิบดีอัยการภาค  
 

21. ข้าราชการอัยการช้ัน 5 ได้แก่ข้อใด 
ก. อธิบดีอัยการภาค    ข. อัยการจังหวัด 
ค. อัยการผู้เชี่ยวชาญ    ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
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ตอบ ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
 
22. ข้าราชการอัยการช้ัน 4 ได้แก่ข้อใด 

ก. อธิบดีอัยการภาค    ข. อัยการจังหวัด 
ค. อัยการผู้เชี่ยวชาญ    ง. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 

 ตอบ ข. อัยการจังหวัด 
 
24. ข้าราชการอัยการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่มิใช่เป็นความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งข้าราชการอัยการไป
แล้ว ให้ดําเนินการสอบสวนหรือพิจารณาเพ่ือลงโทษ ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาใด 
 ก. 180  วัน     ข. 240 วัน 
 ค. 320 วัน     ง. 360 วัน 

ตอบ ง. 360 วัน  
 
25. โทษผิดวินัย มีกี่สถาน 
 ก. 3 สถาน     ข. 4 สถาน 
 ค. 5 สถาน     ง. 6 สถาน 
 ตอบ ค. 5 สถาน 

โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ไล่ออก 
(2) ปลดออก 
(3) ให้ออก 
(4) งดการเล่ือนตําแหน่ง หรืองดเล่ือนชั้นหรือข้ันเงินเดือน 
(5) ภาคทัณฑ์ 

 
26. ข้าราชการอัยการผู้ใดกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะเสนอ ก.อ. เพ่ือมีมติลงโทษ
งดการเล่ือนตําแหน่งหรืองดเล่ือนชั้นหรือข้ันเงินเดือน แต่ไม่เกินกี่ปี 

ก. หนึ่งปี     ข. สองปี 
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