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นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....   เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
(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   ทปี่ ระชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ. ....   และมีมติให้ตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๖ คน เพือ่ พิจารณา
กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
เหตุผล
		โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ และพนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสัง่ คดีและการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป
โดยเที่ยงธรรม โดยมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอืน่ โดยมีอยั การสูงสุดเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มอี งค์กรอัยการ และให้สำนักงานอัยการสูงสุด
เป็ น หน่ ว ยธุ ร การขององค์ ก รอั ย การตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี อั ย การสู ง สุ ด เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติพนักงาน
อัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
* ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓.
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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.” หมายความว่า คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ
									 “ข้าราชการฝ่ายอัยการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
									 “พนักงานอัยการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงาน
อัยการตามพระราชบัญญัตินี้
									 “ภาค” หมายความว่า เขตท้องทีข่ องสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ก.อ. กำหนดตามมาตรา ๗
											 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐ
									 “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
			 ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
					 ๔. องค์กรอัยการ
ให้องค์กรอัยการ ประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่นโดยมี
สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เป็ น หน่ ว ยธุ ร การ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ การดำเนินการอืน่ และเป็นนิตบิ คุ คล โดยมีอยั การสูงสุดเป็นผูบ้ งั คับบัญชาและ
เป็นผู้แทนนิติบุคคล และกำหนดให้อัยการสูงสุด พนักงานอัยการอื่น และข้าราชการฝ่ายอัยการ
อื่นสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
ให้การแบ่งหน่วยงาน การจัดตัง้ และกำหนดท้องทีข่ องภาคและการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ทำเป็นประกาศ ก.อ. ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรอัยการนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม (มาตรา ๗
และมาตรา ๘)
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					 ๕. พนักงานอัยการ
๕.๑ ตำแหน่งพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการมี ๑๗ ตำแหน่ง อันประกอบด้วย
อั ย การสู ง สุ ด รองอั ย การสู ง สุ ด ผู้ ต รวจการอั ย การ อธิ บ ดี อั ย การ อธิ บ ดี อั ย การภาค
รองอธิ บ ดี อั ย การ รองอธิ บ ดี อั ย การภาค อั ย การพิ เ ศษฝ่ า ย อั ย การผู้ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
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
หรืออธิบดีอยั การทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีจ่ ากอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า (มาตรา ๑๑ – มาตรา ๑๓)
๕.๓ อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ในคดีอาญา มีอำนาจหน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้
(๓) ในคดีแพ่งหรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค
ในศาลหรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงและตามที่กฎหมายอื่นกำหนด
(๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐถูกฟ้องในการที่
ได้กระทำตามหน้าที่หรือคดีที่ราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำในหน้าที่ราชการ
เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
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(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ทีห่ น่วยงานของรัฐ นอกจาก (๓) หรือนิตบิ คุ คลซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐทีต่ งั้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาให้เป็นคูก่ รณีและมิใช่กรณีทเี่ ป็นข้อพิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
(๖) ในคดีทรี่ าษฎรฟ้องคดีเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมือ่ เห็นสมควรพนักงาน
อัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ก็ได้
(๗) ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำพัง ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้ปล่อยผู้นั้น เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะฎีกาก็ได้
(๘) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วน
ของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา และกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือ
ประกันรับสิง่ ของไปดูแลรักษาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ให้มอี ำนาจและหน้าที่
ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานัน้ โดยกรณีดงั กล่าวนีม้ ใิ ห้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจาก
พนักงานอัยการ
(๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
และตามที่กฎหมายกำหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการ
จะออกคำสัง่ เรียกบุคคลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยคำก็ได้ แต่จะเรียกคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ มาให้ถอ้ ยคำ
โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ (มาตรา ๑๔)
๕.๔ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ
ให้อยั การสูงสุดและรองอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้ทกุ ศาล อธิบดีอยั การภาค
มีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาลภายในภาค พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะ
ศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ เว้นแต่
(๑) เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการที่ประจำในท้องที่หนึ่งไป
ช่วยราชการอีกท้องทีห่ นึง่ ชัว่ คราว หรือไปดำเนินคดีเฉพาะเรือ่ ง หรือเมือ่ อธิบดีอยั การภาคมีคำสัง่ ให้
พนักงานอัยการภายในภาคไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว หรือให้ไปดำเนินการเฉพาะ
เรือ่ งภายในภาคให้พนักงานอัยการผูน้ นั้ มีอำนาจดำเนินคดีในศาลประจำท้องทีน่ นั้ ได้ และมีอำนาจ
ดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา หรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี
(๒) เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการในภาค
มี อ ำนาจดำเนิ น คดี ใ นศาลทุ ก ศาลภายในภาค ให้ พ นั ก งานอั ย การผู้ นั้ น มี อ ำนาจดำเนิ น คดี
ในศาลทุกศาลภายในภาคนั้น และมีอำนาจดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
(๓) เมื่อคดีที่พนักงานอัยการได้ดำเนินไว้ในศาลชั้นต้นขึ้นมาสู่การพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีนั้น หรือพนักงานอัยการผู้อื่นซึ่ง
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ประจำศาลชั้นต้นนั้น หรือพนักงานอัยการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากอัยการสูงสุด
มีอำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้
(๔) กรณีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่นหรือโอนคดีไปพิจารณา
ยังศาลอืน่ พนักงานอัยการประจำศาลอืน่ นัน้ หรือพนักงานอัยการผูด้ ำเนินคดีมาแต่ตน้ หรือพนักงาน
อัยการซึง่ ประจำศาลทีด่ ำเนินคดีมาตัง้ แต่ตน้ มีอำนาจดำเนินคดีนนั้ ในศาลทีส่ บื พยานตามประเด็น
หรือศาลที่รับโอนคดีนั้นได้
(มาตรา ๑๕)
๕.๕ การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ
ในคดีทตี่ อ้ งตัง้ ต้นทีพ่ นักงานอัยการ หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามกฎหมายอืน่ ใด ให้พนักงานอัยการมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบปากคำพยาน ออกคำสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การ หรือให้ส่งพยานหลักฐาน เอกสารหรือวัตถุ
และดำเนิ น การอื่ น ตามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ทั้ ง นี้ ถ้ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คำสั่ ง นั้ น เป็ น คู่ ค วามอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
หรื อ เป็ น ผู้ ถู ก กล่ า วหา บุ ค คลดั ง กล่ า วจะไม่ ม าหรื อ ไม่ ใ ห้ ถ้ อ ยคำหรื อ ไม่ ส่ ง พยานหลั ก ฐาน
เอกสารหรือวัตถุตามที่เรียกก็ได้ และกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
คดีอาญาซึ่งมิใช่การร่วมสอบสวนหรือร่วมทำสำนวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงาน
อัยการมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ให้พนักงาน
อัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจและหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยในการจับกุมและคุมขังอาจมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจ
เป็นผูด้ ำเนินการก็ได้ ซึง่ คำสัง่ ของพนักงานอัยการดังกล่าวให้ถอื เป็นคำบังคับของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๖ – มาตรา ๑๘)
									 ทัง้ นี้ ให้พนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสัง่ คดีและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรม ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญา
จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมัน่ คงของชาติ
หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจ
สั่งไม่ฟ้องได้ (มาตรา ๒๑)
๖. สำนักงานอัยการสูงสุด
นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่
ดังนี้
(๑) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการดำเนิ น การทางกฎหมาย รวมตลอดทั้ ง
ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(๒) ให้ ค ำปรึ ก ษา และตรวจร่ า งสั ญ ญาหรื อ เอกสารทางกฎหมายให้ แ ก่ รั ฐ บาล
และหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
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(๓) ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่
หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
(๔) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
(๕) ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นอำนาจหน้าที่
ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าทีร่ กั ษาประโยชน์ของรัฐ
ในการนีส้ ำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าทีร่ ายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็น
คู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ (มาตรา ๒๓)
กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินและเมือ่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย (มาตรา ๒๕)
๗. อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุด
(๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
อัยการสูงสุด
(๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหาร
งานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณี
ปฏิบัติของทางราชการ
(๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สนิ และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว ให้อยั การสูงสุดมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่
อันจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
หรือประกาศที่ ก.อ. กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา ๒๗)
๘. บทเฉพาะกาล
(๑) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง     ทบวง      กรม      พ.ศ.      ๒๕๔๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๘)
(๒) ให้โอนกิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
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 การแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องพนักงานอัยการ และการอืน่ ใดทีใ่ ช้บงั คับกับพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่ ของ ก.อ. หรืออัยการสูงสุด
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกำหนดบทรองรับชื่อส่วนราชการและตำแหน่งของ
พนักงานอัยการซึง่ ใช้อยูเ่ ดิมทีไ่ ด้กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หมายถึง
สำนักงานอัยการสูงสุดและตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑)
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