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พระราชบัญญัติ 
องคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(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 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ก.อ.”  หมายความวา  คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

“ขาราชการฝายอัยการ”  หมายความวา  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ 

“พนักงานอัยการ”  หมายความวา  ผู ซ่ึงได รับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ภาค”  หมายความวา  เขตทองที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่  ก.อ.  กําหนดตามมาตรา  ๗ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหนวยงานอื่นใดที่ดําเนิน

กิจการของรัฐ 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  เจาพนักงาน  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานของรัฐไมวาจะไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

มาตรา ๕ ระเบียบตามมาตรา  ๑๔  วรรคสามที่ออกตามวรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๗  วรรคสาม  และประกาศตามมาตรา  ๗  วรรคส่ี  มาตรา  ๙  วรรคสาม  

มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๔  (๙)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๖ ใหอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
องคกรอัยการ 

 

 

มาตรา ๗ องคกรอัยการประกอบดวย  ก.อ.  อัยการสูงสุด  และพนักงานอัยการอื่นโดยมี

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการ 

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  

และการดําเนินการอื่น  และเปนนิติบุคคล  โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและเปนผูแทนนิติบุคคล 

ใหขาราชการฝายอัยการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 

การแบงหนวยงาน  การจัดต้ังและกําหนดทองที่ของภาค  และการกําหนดอํานาจและหนาที่

ของหนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด  ใหทําเปนประกาศ  ก.อ. 

มาตรา ๘ การปฏิบัติหนาที่ขององคกรอัยการตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและ

หลักนิติธรรม 

หมวด  ๒ 
พนักงานอัยการ 

 

 

มาตรา ๙ ตําแหนงพนักงานอัยการมีดังตอไปนี้ 

(๑) อัยการสูงสุด 

(๒) รองอัยการสูงสุด 

(๓) ผูตรวจการอัยการ 

(๔) อธิบดีอัยการ 

(๕) อธิบดีอัยการภาค 

(๖) รองอธิบดีอัยการ 

(๗) รองอธิบดีอัยการภาค 

(๘) อัยการพิเศษฝาย 

(๙) อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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(๑๐) อัยการผูเชี่ยวชาญ 

(๑๑) อัยการจังหวัด 

(๑๒) อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

(๑๓) อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

(๑๔) รองอัยการจังหวัด 

(๑๕) อัยการประจํากอง 

(๑๖) อัยการจังหวัดผูชวย 

(๑๗) อัยการผูชวย 

นอกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหมีตําแหนงอัยการอาวุโสดวย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.อ.  จะประกาศกําหนดใหมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น

นอกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งโดยจะใหตําแหนงใดเทียบเทาตําแหนงตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๐ การแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ  ก.อ.  

และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  และใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แตงต้ังอัยการสูงสุด 

การแตงต้ังพนักงานอัยการอื่นและการใหพนักงานอัยการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

มาตรา ๑๑ ใหมีพนักงานอัยการไวเปนทนายแผนดินประจําศาลตาง ๆ  นอกจากศาลทหาร  

ตามกรอบอัตรากําลังที่  ก.อ.  กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 

มาตรา  ๑๒ ในภาคหนึ่ง ๆ  ใหมีสํานักงานอัยการภาคโดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเปนหัวหนา  

เรียกวา  “อธิบดีอัยการภาค” 

ในทองที่ที่ต้ังศาลจังหวัด  ศาลแขวง  หรือศาลเยาวชนและครอบครัว  ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ใหมีสํานักงานอัยการจังหวัดประจําศาลแตละศาล  มีเขตพื้นที่ตามที่  ก.อ.  ประกาศกําหนด  โดยมีพนักงาน

อัยการคนหนึ่งเปนหัวหนา  เรียกวา  “อัยการจังหวัด” 

ในสํานักงานอัยการภาคและสํานักงานอัยการจังหวัด  จะใหมีพนักงานอัยการตําแหนงใด

จํานวนเทาใดใหเปนไปตามที่  ก.อ.  กําหนด 
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มาตรา ๑๓ ในกรุงเทพมหานคร  ใหพนักงานอัยการซ่ึงรับราชการประจําอยูในราชการสวนกลาง

เปนพนักงานอัยการประจําศาลชั้นตนทุกศาล  ใหอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดหรืออธิบดีอัยการ 

ที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากอัยการสูงสุดเปนหัวหนาในการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการประจํา

ศาลชั้นตนนั้น 

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมอีํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 

(๒) ในคดีอาญา  มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม

กฎหมายอื่นซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(๓) ในคดีแพง  หรือคดีปกครอง  มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล  หนวยงานของรัฐ

ที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ราชการสวนกลาง  หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล  หรือในกระบวนการ

ทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง  กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่

ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(๔) ในคดีแพง  คดีปกครอง  หรือคดีอาญา  ซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่ได

กระทําไปตามหนาที่ก็ดี  หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทํา

ตามคําส่ังของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาที่

ของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี  เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็ได 

(๕) ในคดีแพง  คดีปกครอง  หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

ที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดกลาวใน  (๓)  หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ  แตไดมีพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีที่เปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือระหวางหนวยงาน

ของรัฐดวยกันเอง  เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได 

(๖) ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม  เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจ

เปนโจทกได 

(๗) ดําเนินการตามที่ เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการยึด

ทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา  ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 
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(๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจําเลย  หรือประกันรับส่ิงของไปดูแลรักษาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตามสัญญานั้น   

ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

(๙) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่  ก.อ.  ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ 

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด  

ตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนักงานอัยการ

จะออกคําส่ังเรียกบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําก็ได  แตจะเรียกคูความอีกฝายหนึ่งมาใหถอยคํา

โดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได 

พนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ. 

มาตรา ๑๕ อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดมีอํานาจดําเนินคดีไดทุกศาล  อธิบดีอัยการภาค

มีอํานาจดําเนินคดีไดทุกศาลภายในภาค  พนักงานอัยการผูอื่นมีอํานาจดําเนินคดีไดเฉพาะศาลแหงทองที่

ที่พนักงานอัยการผูนั้นรับราชการประจํา  เวนแต 

(๑) เมื่ออัยการสูงสุดมีคําส่ังใหพนักงานอัยการซ่ึงรับราชการประจําในทองที่หนึ่งไปชวยราชการ

ในอีกทองที่หนึ่งชั่วคราว  หรือใหไปดําเนินคดีใดเฉพาะเรื่อง  หรือเมื่ออธิบดีอัยการภาคไดมีคําส่ังให

พนักงานอัยการซ่ึงรับราชการประจําในทองที่หนึ่งภายในภาคไปชวยราชการในอีกทองที่หนึ่งชั่วคราว  

หรือใหไปดําเนินคดีใดเฉพาะเรื่องภายในภาค  ใหพนักงานอัยการผูนั้นมีอํานาจดําเนินคดีในศาลประจํา

ทองที่นั้นได  และใหมีอํานาจดําเนินคดีไดตลอดถึงศาลอุทธรณและศาลฎีกา  หรือศาลปกครองสูงสุด  

แลวแตกรณี 

(๒) เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคําส่ังใหพนักงานอัยการซ่ึงรับราชการประจําในภาคมีอํานาจ

ดําเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค  ใหพนักงานอัยการผูนั้นมีอํานาจดําเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค

นั้นได  และใหมีอํานาจดําเนินคดีไดตลอดถึงศาลอุทธรณและศาลฎีกา  หรือศาลปกครองสูงสุด  แลวแตกรณี 
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(๓) เมื่อคดีที่พนักงานอัยการไดดําเนินไวในศาลชั้นตนข้ึนมาสูการพิจารณาของศาลอุทธรณ

หรือศาลฎีกา  พนักงานอัยการผูดําเนินคดีนั้น  หรือพนักงานอัยการผูอื่นซ่ึงประจําศาลชั้นตนนั้น   

หรือพนักงานอัยการอื่นซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดมีอํานาจดําเนินคดีในชั้น

อุทธรณหรือชั้นฎีกาได 

(๔) ในคดีที่ศาลสงประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น  หรือโอนคดีไปพิจารณายังศาลอื่น  

พนักงานอัยการประจําศาลอื่นนั้น  หรือพนักงานอัยการผูดําเนินคดีมาแตตน  หรือพนักงานอัยการ 

ซ่ึงประจําศาลที่ดําเนินคดีมาแตตน  มีอํานาจดําเนินคดีนั้นในศาลที่สืบพยานตามประเด็น หรือศาลที่รับ

โอนคดีนั้นได 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่เฉพาะในคดีที่ตองต้ังตนที่พนักงาน

อัยการ  หรือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่นใด   

ใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  สอบปากคําพยาน

บุคคล  ออกคําส่ังเรียกบุคคลใดมาใหการตอพนักงานอัยการ  ออกคําส่ังใหสงพยานหลักฐาน  เอกสาร

หรือวัตถุ  และดําเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร  รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือเจาหนาที่ 

ของรัฐดําเนินการใดตามที่เห็นสมควรก็ได  แตทั้งนี้  ถาผูที่ไดรับคําส่ังนั้นเปนคูความอีกฝายหนึ่ง   

หรือเปนผูถูกกลาวหา  บุคคลดังกลาวจะไมมาหรือไมใหถอยคําหรือไมสงพยานหลักฐาน  เอกสารหรือวัตถุ

ตามที่เรียกก็ได 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจ

และหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งมิใชการรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือรวมทําสํานวน

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน  ใหพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียวกับ

พนักงานสอบสวน  ทั้งนี้  ใหพนักงานอัยการเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ 

มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยในการคน  การจับ  และการคุมขัง

อาจรวมกับเจาพนักงานตํารวจ  หรือเจาพนักงานอื่น  หรือแจงใหเจาพนักงานตํารวจ  หรือเจาพนักงานอื่น

ดําเนินการก็ได 

มาตรา ๑๘ คําส่ังของพนักงานอัยการตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  ใหถือเปนคําบังคับ

ของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา ๑๙ ในการใชอํานาจหรือกระทําหนาที่ของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น  ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจทําคําส่ังเฉพาะเรื่อง  หรือวางระเบียบไว

ใหพนักงานอัยการปฏิบัติการได 

ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจของอัยการสูงสุด  ถากฎหมายมิไดกําหนดวิธีการ 

มอบอํานาจไวเปนการเฉพาะ  อัยการสูงสุดจะมอบอํานาจนั้นใหรองอัยการสูงสุดหรืออธิบดีอัยการภาคก็ได  

ทั้งนี้  เวนแตอํานาจตามมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัตินี้  และมาตรา  ๒๐  วรรคหก  มาตรา  ๑๔๓   

และมาตรา  ๑๔๕  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการมอบอํานาจตามวรรคสอง  อัยการสูงสุดจะวางระเบียบใหผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติ

ดวยก็ได 

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

พนักงานอัยการซ่ึงดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๙  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.อ.  กําหนด 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงต้ังใหพนักงานอัยการผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ  หรือใหมี

อํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจและหนาที่เปน

กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ

ราชการแทนดวย  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๑ พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน  หรือจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ  หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ   

ใหเสนอตออัยการสูงสุด  และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการ

สูงสุดกําหนด  โดยความเห็นชอบของ  ก.อ. 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมย่ืนคํารอง  ไมอุทธรณ  ไมฎีกา  

ถอนฟอง  ถอนคํารอง  ถอนอุทธรณ  และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ตาม

มาตรา  ๒๑  ซ่ึงไดแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแลว  ยอมไดรับความคุมครอง 
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หมวด  ๓ 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

 

มาตรา ๒๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  นอกจากมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการและ 
งานวิชาการ  เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการแลว  ใหมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุมครอง
ปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

(๒) ใหคําปรึกษา  และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐ 

(๓) ใหคําปรึกษา  และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคลซ่ึงมิใช
หนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน  ทั้งนี้  ตามที่เห็นสมควร 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง  หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให 

(๕) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ  เวนแตการดําเนินการนั้นจะขัดตองานในหนาที่
หรืออาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 
(๗) ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม  การรักษาผลประโยชน

ของรัฐและประชาชน 
(๘) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในอํานาจ

และหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ

หรือสํานักงานอัยการสูงสุด 
ในการตรวจรางสัญญาตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รักษาประโยชน

ของรัฐ  ในการนี้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล  หรือหนวยงานของรัฐตาม  (๒)   
หรือนิ ติบุคคลตาม   (๓ )   ที่ เปนคู สัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือแกไขใหสมบูรณ   
ขอเสียเปรียบหรือขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
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มาตรา ๒๔ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร

เปนเงินอุดหนุนสํานักงานอัยการสูงสุดไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย  

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ  

ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 

สภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง 

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท

ของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว  ใหเสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา   

และคณะรัฐมนตรีดวย 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศกําหนดใหกระทรวง  

ทบวง  กรม  ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  หรือไดรับการยกเวน  หรือผอนผันการปฏิบัติตาม

กฎหมายในเรื่องใด  ใหสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับการยกเวน  หรือผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในเรื่องนั้นดวย 

มาตรา ๒๗ ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด  ใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

(๒) ควบคุมดูแล  และรับผิดชอบในการบริหารราชการ  ปฏิบัติราชการ และบริหารงาน

บุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนและประเพณีปฏิบัติ 

ของทางราชการ  

(๓) บริหารจัดการงบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสิน  และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง  อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจใหรองอัยการสูงสุด

หรือขาราชการฝายอัยการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนได 
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ใหอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ  ก.อ.  มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

งบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสิน  และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ   

หรือคําส่ังอันจําเปนตอการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบ  หรือประกาศที่  ก.อ.  กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เปนสํานักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง   
และเงินงบประมาณ  ของสํานักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไปเปนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ   
หรือคําส่ังที่ใชบังคับเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ  การแบงสวนราชการ  และการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานอัยการ  และการอื่นใดที่ใชบงัคับกับพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  ที่ยังมีผล
ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังของ  ก.อ.  หรือของอัยการสูงสุด 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๓๑ บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใดที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ที่อางถึงกรมอัยการ  อธิบดีกรม
อัยการ  รองอธิบดีกรมอัยการ  และผูตรวจราชการอัยการ  ใหถือวากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  
ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น  อางถึงสํานักงานอัยการสูงสุด  อัยการ
สูงสุด  รองอัยการสูงสุด  และผูตรวจการอัยการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  ตามลําดับ 

บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ในเร่ืองใดที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ที่อางถึงอัยการพิเศษฝายปรึกษาหรือตําแหนง 
ที่เทียบกับตําแหนงอัยการพิเศษฝายปรึกษา  อัยการพิเศษฝายคดีหรือตําแหนงที่เทียบกับตําแหนงอัยการ
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พิเศษฝายคดี  อัยการพิเศษฝายวิชาการหรือตําแหนงที่เทียบกับตําแหนงอัยการพิเศษฝายวิชาการ  ใหถือวา
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  อางถึง
อธิบดีอัยการตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ในเร่ืองใดที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ที่อางถึงอัยการพิเศษประจําเขตหรือตําแหนง 

ที่เทียบกับอัยการพิเศษประจําเขต  รองอธิบดีอัยการฝาย  รองอธิบดีอัยการเขต  อัยการจังหวัดประจํากรม  

และอัยการประจํากรม  ใหถือวากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  อางถึงอธิบดีอัยการภาค  รองอธิบดีอัยการ  รองอธิบดีอัยการภาค  อัยการจังหวัด

ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  และอัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  ตามพระราชบัญญติันี้  ตามลําดับ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  และพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดี
และการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม  โดยมาตรา  ๒๕๕  วรรคหา  ไดบัญญัติใหองคกรอัยการ 
มีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  โดยมีอัยการสูงสุด
เปนผูบังคับบัญชา  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองกําหนดใหมีองคกรอัยการ  และใหสํานักงานอัยการสูงสุด
เปนหนวยธุรการขององคกรอัยการตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา  เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  ประกอบกับพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ไดใชบังคับมา
นานแลว  สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเปนปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


