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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

			 		 รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ	พ.ศ.	....			เสนอโดยคณะรฐัมนตร	ี
(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี)	เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	เมื่อวันที่	
๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๓	
และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๒๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	 
๒๑			เมษายน			๒๕๕๓			ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระที	่๑	รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการ 
และพนกังานอยัการ	พ.ศ.	....			และมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั	จำนวน	๓๖	คน	เพือ่พจิารณา	
กำหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ....

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

เหตุผล
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่น 

ตามรฐัธรรมนญู	และพนกังานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไป 
โดยเที่ยงธรรม	โดยมาตรา	๒๕๕	วรรคห้า	ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	และการดำเนินการอ่ืนโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา	 
ทัง้นี	้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิจงึจำเปน็ตอ้งกำหนดใหม้อีงคก์รอยัการ	และใหส้ำนกังานอยัการสงูสดุ 
เป็นหน่วยธุรการขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา	 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	ประกอบกับพระราชบัญญัติพนักงาน 
อัยการ	พ.ศ.	๒๔๙๘	ได้ใช้บังคับมานานแล้ว	สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	จึงจำเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๓.
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และพนักงานอัยการ พ.ศ. ....



ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓104

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

     ๑. ให้ยกเลิกกฎหมาย
			 		 				 (๑)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๔๙๘
			 		 				 (๒)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๐
			 		 				 (๓)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๒
			 		 				 (๔)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๐๗
			 		 				 (๕)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๗

     ๒. บทนิยาม
        “ก.อ.”	หมายความวา่	คณะกรรมการอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ 

ฝ่ายอัยการ
         “ข้าราชการฝ่ายอัยการ”	 หมายความว่า	 ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
         “พนักงานอัยการ”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงาน 

อัยการตามพระราชบัญญัตินี้
         “ภาค”	หมายความว่า	เขตท้องท่ีของสำนักงานอัยการสูงสุดท่ี	ก.อ.	กำหนดตามมาตรา	๗ 

           “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ราชการส่วนกลาง	
ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐ

         “เจา้หนา้ทีข่องรฐั”	หมายความวา่	ขา้ราชการ	เจา้พนกังาน	พนกังาน	ลกูจา้ง	หรอื 
ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

    ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
			 		 				 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

     ๔. องค์กรอัยการ
			 		 				 ให้องค์กรอัยการ	ประกอบด้วย	ก.อ.	อัยการสูงสุด	และพนักงานอัยการอื่นโดยมี 

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ	 และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	
การงบประมาณ	การดำเนนิการอืน่	และเปน็นติบิคุคล	โดยมอียัการสงูสดุเปน็ผูบ้งัคบับญัชาและ 
เป็นผู้แทนนิติบุคคล	และกำหนดให้อัยการสูงสุด	พนักงานอัยการอื่น	และข้าราชการฝ่ายอัยการ
อื่นสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด	

				 				 ให้การแบ่งหน่วยงาน	การจัดต้ังและกำหนดท้องท่ีของภาคและการกำหนดอำนาจหน้าท่ี 
ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ทำเป็นประกาศ	ก.อ.	ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ 
ขององค์กรอัยการนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม	 (มาตรา	๗	 
และมาตรา	๘)
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     ๕. พนักงานอัยการ
			 		 				 ๕.๑	ตำแหนง่พนกังานอยัการ	ใหพ้นกังานอยัการม	ี๑๗	ตำแหนง่	อนัประกอบดว้ย	

อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค 
รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการ 
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด อัยการประจำกอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
และอัยการผู้ช่วย	รวมทั้งมีตำแหน่งอัยการอาวุโสด้วย	และหากมีเหตุจำเป็น	ก.อ.	จะประกาศ 
กำหนดให้มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้	

				 				 ซึ่งการแต่งตั้งอัยการสูงสุดจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก	ก.อ.	และ 
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	
ส่วนการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานอัยการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(มาตรา	๙	และมาตรา	๑๐)

			 		 				 ๕.๒	 เขตความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด	 ให้มีพนักงานอัยการ 
ไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่าง	 ๆ	นอกจากศาลทหารตามกรอบอัตรากำลังที่	ก.อ.	กำหนด 
โดยแบ่งออกได้	ดังนี้

			 		 				 		 	 (๑)		ให้มีสำนักงานอัยการภาค	โดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นหัวหน้า
			 		 				 		 	 (๒)		ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัด	ในท้องที่ที่ตั้งศาลจังหวัด	ศาลแขวง	หรือ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว	ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยมีอัยการจังหวัดเป็นหัวหน้า
			 		 				 		 	 (๓)		ในเขตกรุงเทพมหานครให้มีพนักงานอัยการที่รับราชการประจำอยู่ใน 

ส่วนราชการเป็นพนักงานอัยการศาลชั้นต้นทุกศาล	 โดยมีอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด 
หรืออธิบดีอัยการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า	(มาตรา	๑๑	–	มาตรา	๑๓)

			 		 				 ๕.๓	 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
			 		 				 		 	 (๑)		อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
			 		 				 		 	 (๒)		ในคดอีาญา	มอีำนาจหนา้ทีต่ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้
			 		 				 		 	 (๓)	 ในคดีแพ่งหรือคดีปกครอง	มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล 

และหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ราชการส่วนกลาง	หรือราชการส่วนภูมิภาค 
ในศาลหรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงและตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

			 		 				 		 	 (๔)		ในคดแีพง่	คดปีกครอง	หรอืคดอีาญา	ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัถกูฟอ้งในการที่ 
ได้กระทำตามหน้าที่หรือคดีที่ราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำในหน้าที่ราชการ 
เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
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			 		 				 		 	 (๕)		ในคดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือกรณีที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
ทีห่นว่ยงานของรฐั	นอกจาก	(๓)	หรอืนติบิคุคลซึง่มใิชห่นว่ยงานของรฐัทีต่ัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั ิ
หรอืพระราชกฤษฎกีาใหเ้ปน็คูก่รณแีละมใิชก่รณทีีเ่ปน็ขอ้พพิาทกบัรฐับาลหรอืระหวา่งหนว่ยงาน
ของรัฐ	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

			 		 				 		 	 (๖)		ในคดทีีร่าษฎรฟอ้งคดเีองไมไ่ดโ้ดยกฎหมายหา้ม	เมือ่เหน็สมควรพนกังาน 
อัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ก็ได้

			 		 				 		 	 (๗)		ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำพัง	 ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษา 
ให้ปล่อยผู้นั้น	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะฎีกาก็ได้

			 		 				 		 	 (๘)		ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วน 
ของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา	และกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย	หรือ 
ประกนัรบัสิง่ของไปดแูลรกัษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ใหม้อีำนาจและหนา้ที ่
ดำเนนิคดใีนการบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามสญัญานัน้	โดยกรณดีงักลา่วนีม้ใิหเ้รยีกคา่ฤชาธรรมเนยีมจาก 
พนักงานอัยการ		 	

			 		 				 		 	 (๙)		อำนาจและหน้าที่ตาม	ก.อ.	ประกาศกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
และตามที่กฎหมายกำหนด	

			 		 				 		 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๑๔	 (๓)	 (๔)	 และ	 (๕)	 พนักงานอัยการ 
จะออกคำสัง่เรยีกบคุคลใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยคำกไ็ด	้แตจ่ะเรยีกคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่มาใหถ้อ้ยคำ 
โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้	(มาตรา	๑๔)

			 		 				 ๕.๔	 อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ 
				 				 		 	 ให้อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาล	อธิบดีอัยการภาค 

มีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาลภายในภาค	 พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะ 
ศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ	เว้นแต่

			 		 				 		 	 (๑)		เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการที่ประจำในท้องที่หนึ่งไป 
ชว่ยราชการอกีทอ้งทีห่นึง่ชัว่คราว	หรอืไปดำเนนิคดเีฉพาะเรือ่ง	หรอืเมือ่อธบิดอียัการภาคมคีำสัง่ให ้
พนักงานอัยการภายในภาคไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว	หรือให้ไปดำเนินการเฉพาะ 
เรือ่งภายในภาคใหพ้นกังานอยัการผูน้ัน้มอีำนาจดำเนนิคดใีนศาลประจำทอ้งทีน่ัน้ได	้และมอีำนาจ 
ดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา	หรือศาลปกครอง	แล้วแต่กรณี

			 		 				 		 	 (๒)		เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการในภาค 
มีอำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค	 ให้พนักงานอัยการผู้นั้นมีอำนาจดำเนินคดี 
ในศาลทุกศาลภายในภาคนั้น	 และมีอำนาจดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา	
หรือศาลปกครองสูงสุด	แล้วแต่กรณี

			 		 				 		 	 (๓)	 เมื่อคดีที่พนักงานอัยการได้ดำเนินไว้ในศาลชั้นต้นขึ้นมาสู่การพิจารณา 
ของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	 พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีนั้น	 หรือพนักงานอัยการผู้อื่นซึ่ง 
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ประจำศาลชั้นต้นนั้น	หรือพนักงานอัยการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากอัยการสูงสุด 
มีอำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้

			 		 				 		 	 (๔)	 กรณีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่นหรือโอนคดีไปพิจารณา 
ยงัศาลอืน่	พนกังานอยัการประจำศาลอืน่นัน้	หรอืพนกังานอยัการผูด้ำเนนิคดมีาแตต่น้	หรอืพนกังาน 
อยัการซึง่ประจำศาลทีด่ำเนนิคดมีาตัง้แตต่น้	มอีำนาจดำเนนิคดนีัน้ในศาลทีส่บืพยานตามประเดน็	 
หรือศาลที่รับโอนคดีนั้นได้	
(มาตรา	๑๕)

			 		 				 ๕.๕	 การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ  
ในคดทีีต่อ้งตัง้ตน้ทีพ่นกังานอยัการ	หรอืการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ	เพือ่ดำเนนิการตามรฐัธรรมนญู 
หรอืตามกฎหมายอืน่ใด	ใหพ้นกังานอยัการมอีำนาจแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ	และรวบรวมพยานหลกัฐาน	
สอบปากคำพยาน	ออกคำสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การ	หรือให้ส่งพยานหลักฐาน	เอกสารหรือวัตถุ	
และดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร	 แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นเป็นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา	 บุคคลดังกล่าวจะไม่มาหรือไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งพยานหลักฐาน	
เอกสารหรือวัตถุตามที่เรียกก็ได้	และกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน 
คดีอาญาซึ่งมิใช่การร่วมสอบสวนหรือร่วมทำสำนวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน	ให้พนักงาน 
อัยการมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน	 ทั้งนี้	 ให้พนักงาน 
อัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจและหน้าที่ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 โดยในการจับกุมและคุมขังอาจมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจ 
เปน็ผูด้ำเนนิการกไ็ด	้ซึง่คำสัง่ของพนกังานอยัการดงักลา่วใหถ้อืเปน็คำบงัคบัของพนกังานอยัการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	๑๖	–	มาตรา	๑๘)

          ทัง้นี ้ใหพ้นกังานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไป 
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรม	ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญา 
จะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน	หรอืจะมผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาต	ิ 
หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ	ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	และอัยการสูงสุดมีอำนาจ 
สั่งไม่ฟ้องได้	(มาตรา	๒๑)

 ๖. สำนักงานอัยการสูงสุด
			 		 นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ	 เพื่อสนับสนุน 

และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว	ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่	 
ดังนี้

			 		 (๑)		ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย	 รวมตลอดทั้ง 
ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	

				 (๒)		ให้คำปรึกษา	 และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล 
และหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	
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				 (๓)		ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ	 เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่
หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	

			 		 (๔)		ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม	 การรักษา 
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน	

				 (๕)		ตดิตอ่ประสานงานกบัองคก์รหรอืหนว่ยงานตา่งประเทศในเรือ่งทีอ่ยูใ่นอำนาจหนา้ที ่
ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด	ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด	

			 		 ในการตรวจรา่งสญัญาตาม	(๒)	ใหส้ำนกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีร่กัษาประโยชนข์องรฐั	 
ในการนีส้ำนกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีร่ายงานรฐับาล	หรอืหนว่ยงานของรฐั	หรอืนติบิคุคลทีเ่ปน็
คู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์	ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่รัฐ	(มาตรา	๒๓)

				 กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิและเมือ่สำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิไดท้ำการตรวจสอบรบัรองบญัชี 
และการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว	 ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรีด้วย	(มาตรา	๒๕) 

๗. อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุด
			 		 (๑)		กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด	 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย	แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
อัยการสูงสุด

			 		 (๒)		ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการ	 ปฏิบัติราชการ	 และบริหาร 
งานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	แบบแผน	และประเพณ ี
ปฏิบัติของทางราชการ

				 (๓)		บริหารจัดการงบประมาณ	การเงิน	ทรัพย์สิน	และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
			 		 ในการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว	ใหอ้ยัการสงูสดุมอีำนาจออกระเบยีบ	ประกาศ	หรอืคำสัง่

อันจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด	ทั้งนี้	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ	
หรือประกาศที่	ก.อ.	กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้		(มาตรา	๒๗)

 ๘. บทเฉพาะกาล
			 		 (๑)		ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญตัปิรับปรุงกระทรวง					ทบวง						กรม						พ.ศ.						๒๕๔๕	 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที่	๕)	 	พ.ศ.	๒๕๕๐ 
เป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๘)

			 		 (๒)		ใหโ้อนกจิการ	ทรพัยส์นิ	สทิธ	ิหนี	้ขา้ราชการ	พนกังานลกูจา้ง	และเงนิงบประมาณ 
ของสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที่	 ๕)	พ.ศ.	๒๕๕๐	 
ไปเป็นของสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๙)
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			 		 (๓)		กำหนดบทรองรับพระราชกฤษฎีกา	กฎ	ระเบียบ	ข้อกำหนด	ข้อบังคับ	ประกาศ	 
หรือคำสั่งที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ	การแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัต ิ
หนา้ทีข่องพนกังานอยัการ	และการอืน่ใดทีใ่ชบ้งัคบักบัพนกังานอยัการหรอืสำนกังานอยัการสงูสดุ 
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
บทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี	้จนกวา่จะมรีะเบยีบ	ประกาศ	หรอืคำสัง่ของ	ก.อ.	หรอือยัการสงูสดุ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และกำหนดบทรองรับชื่อส่วนราชการและตำแหน่งของ 
พนกังานอยัการซึง่ใชอ้ยูเ่ดมิทีไ่ดก้ำหนดไวต้ามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ขอ้กำหนด	ขอ้บงัคบั	ประกาศ 
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หมายถึง 
สำนักงานอัยการสูงสุดและตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้	 (มาตรา	๓๐	และ 
มาตรา	๓๑)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th




