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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผน ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ น ดิน (ฉบั บที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก (๑) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) สํานักงานคณะกรรมการอัยการ
(ก) ฝายบริหารทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายนโยบายและแผน
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายวินัย”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน (๑๓) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๓) สํานักงานคดีแรงงานเขต
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(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงเขต
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแรงงานเขต”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน (๑๙) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๙) สํานักงานคดีอาญา
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑-๑๒
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน”
ขอ ๕ ใหยกเลิก ความใน (๒๓) และ (๒๔) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบ งสว น
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒๓) สํานักงานคดีอัยการสูงสุด
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด ๑-๖
(๒๔) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองผูบริโภค
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิ
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ
(จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย ๑-๔
(ฉ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนชวยเหลือทางกฎหมาย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความใน (๒๗) และ (๒๘) ของข อ ๒ แห งกฎกระทรวงแบ งสว น
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒๗) สํานักงานวิชาการ
(ก) ฝายบริหารทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
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(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนากฎหมาย
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา
(จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
(๒๘) สํานักงานคดีปกครอง
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครอง ๑-๖”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความใน (ค) ของ (๓๖) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายเขต”
ขอ ๘ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น (๔๐) (๔๑) (๔๒) และ (๔๓) ของข อ ๒ แห ง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๔๐) สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพงและอนุญาโตตุลาการ
(ก) ฝายกิจการทั่วไป
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการยุติการดําเนินคดีแพง ๑-๒
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการอนุญาโตตุลาการ
(๔๑) สํานักงานตรวจสอบภายใน
(๔๒) สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร
(๔๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ก) ฝายบริหารทั่วไป
(ข) กลุมพัฒนาระบบฐานขอมูล
(ค) กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
(ง) กลุมศึกษาวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยี”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ให “สํานักงานตรวจสอบภายใน” “สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร” “ฝายบริหารทั่วไป”
“ฝายงานอัยการสูงสุด” “ฝายการเจาหนาที่” “กองกลาง” “กองคลัง” “ฝายกิจการทั่วไป” “ฝายวิเทศสัมพันธ”
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“กลุมพัฒนาระบบฐานขอมูล” “กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย” และ “กลุมศึกษาวิเคราะห
และพัฒนาเทคโนโลยี” มีขาราชการธุรการของขาราชการฝายอัยการเปนผูบังคับบัญชา”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิก (๑) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) สํานักงานคณะกรรมการอัยการ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานวินัยของขาราชการอัยการ งาน
ของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ เวนแตการฝกอบรม
(ข) รับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและแผน วิเคราะหเพื่อจัดทําและบริหาร
งบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการอัยการและงานของ
คณะกรรมการอัยการ เวนแตงานวินัย
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่
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๑) รับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและแผน วิเคราะหเพื่อจัดทําและบริหาร
งบประมาณของสํ านั กงานอัย การสู งสุ ดใหส อดคล องกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหง ชาติ
นโยบายของรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผนดิน
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายวินัย มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานวินัย การรักษาวินัย และการลงโทษของขาราชการอัยการ
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๑๓) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๓) สํานักงานคดีแรงงานเขต มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการบริหารและการดําเนิน คดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แรงงานภาค
(ข) รับผิดชอบการบริหารและการดําเนินคดีแ พงทั้งปวงที่เปน อํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคดีแรงงานเขต มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีแรงงานเขต
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงเขต มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานดําเนินคดีแพงทั้งปวงซึ่งอยูภายในเขตทองที่ของสํานักงาน
อัยการเขต ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแรงงานเขต มีอํานาจหนาที่
๑) รั บ ผิ ด ชอบงานดํ า เนิ น คดี แ รงงานของสํ า นั ก งานคดี แ รงงานเขตตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๑๙) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๙) สํานักงานคดีอาญา มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา เวนแตคดี
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากรและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
(ข) รับผิดชอบการดําเนิน คดีอาญาทั้งปวงตามที่ กฎหมายกําหนดใหเป น อํานาจ
หนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด
มีนบุรี
(ค) รั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง ปวงในการดํ า เนิ น งานคุ ม ครองเด็ ก ในคดี อ าญาของ
ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนยอํานวยการคดี
ชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไวกอนเพื่อคุมครองเด็กตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแหงระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการนั้น
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคดีอาญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีอาญา
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑-๑๒ มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีอาญาตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
เวนแตสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑๑-๑๒ ใหรับผิดชอบงานสํานักงานคดีอาญาทั้งปวงตามที่
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน มีอํานาจหนาที่
๑) รับ ผิ ด ชอบงานทั้ งปวงในการดํ า เนิน งานคุ ม ครองเด็ก ในคดี อ าญาของ
ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนยอํานวยการคดี
ชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไวกอนเพื่อคุมครองเด็กตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแหงระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการนั้น
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความใน (ช) ของ (๒๒) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ช) รับผิดชอบการสอบสวนและดําเนิน คดีอาญาทั้งปวงที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เวนแตคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๕ ใหยกเลิกความใน (๒๓) และ (๒๔) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒๓) สํานักงานคดีอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการสูงสุด
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอัยการ
สูงสุด เวนแตการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักร
(ข) รับผิดชอบการดําเนินคดีรองขอความเปนธรรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคดีอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบการดําเนินคดีรองขอความเปนธรรมตามระเบียบวาดวยการนั้น
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด ๑-๖ มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิด ชอบงานสํ านัก งานคดีอัย การสูงสุ ดตามที่สํา นักงานอัย การสูงสุ ด
กําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๔) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน มีอํานาจหนาที่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

(ก) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพรความรูดาน
สิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชนระหวางประเทศ
(ข) รับผิดชอบการดําเนิน การเกี่ยวกับการคุม ครองผูบริโภคดานอรรถคดี การให
ความชวยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคแก
ประชาชน
(ค) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูป แบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติใ นการ
ดําเนินการดังกลาว
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองผูบริโภค มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิ มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุม ครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ มีอํานาจ
หนาที่
๑) รับผิ ดชอบงานคุม ครองสิ ทธิป ระชาชนระหวา งประเทศของสํ านัก งาน
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย ๑-๔ มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิด ชอบงานช วยเหลือทางกฎหมายของสํานัก งานคุ ม ครองสิท ธิแ ละ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนชวยเหลือทางกฎหมาย มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิด ชอบงานแผนงานของสํานั กงานคุม ครองสิทธิ แ ละชวยเหลื อทาง
กฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๖ ใหยกเลิกความใน (๒๗) และ (๒๘) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒๗) สํานักงานวิชาการ มีอํานาจหนาที่
(ก) รั บ ผิ ด ชอบงานกํ า กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
งานพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติใ นการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการสูงสุด
และงานอื่นของพนักงานอัยการ
(ข) งานจัดระบบการสารสนเทศ การสํารวจ การเก็บ การใชประโยชนขอมูลและ
งานศูนยขอมูล
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(ค) งานจัดทําและเผยแพรตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ งานพิพิธภัณฑ
และงานหองสมุด
(ง) งานศึกษา วิจัย เผยแพรและพัฒนากฎหมาย และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่
อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานวิชาการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานวิชาการ
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินคดีและงานอื่นของพนักงานอัยการ
๒) งานกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนากฎหมาย มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานพัฒนากฎหมาย งานแผนนิติบัญญัติ และดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา มีอํานาจหนาที่
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๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เผยแพร พัฒนากฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๒) เผยแพรผลการดําเนินการตามที่คณะกรรมการกฎหมายอาญา ซึ่งอัยการ
สูงสุดแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการกําหนด
๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่
๑) รับ ผิด ชอบงานสารสนเทศ งานจั ดระบบการสํ า รวจ การเก็บ การใช
ประโยชน ขอมูลของหนวยงาน งานศูน ยขอมูลและคลังสมอง งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรและงาน
วิทยาการอัยการของสํานักงานอัยการสูงสุด
๒) งานจัดทําและเผยแพรตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ งานพิพิธภัณฑ
และงานหองสมุด
๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๘) สํานักงานคดีปกครอง มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานคดีปกครอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานคดีปกครอง
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครอง ๑-๖ มีอํานาจหนาที่
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๑) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีปกครองตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๗ ใหยกเลิกความใน (๓๖) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓๖) สํานักงานอัยการเขต มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการ
สูงสุดภายในเขตทองที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด
(ข) รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนภายในเขต
ทองที่ของสํานักงานอัยการเขตตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานอัยการเขต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานอัยการเขต
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาเขต มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานดําเนินคดีอาญาของสํานักงานอัยการเขตซึ่งไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานคดีศาลสูงเขต และงานบริหารการจัดการของสํานักงานอัยการเขต
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ยคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช ว ยเหลื อ ทางกฎหมายเขต
มีอํานาจหนาที่
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๑) รับ ผิ ดชอบงานคุม ครองสิ ทธิ แ ละช ว ยเหลื อทางกฎหมายแก ป ระชาชน
ภายในเขตทองที่ของสํานักงานอัยการเขตตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๑๘ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เ ปน (๔๐) (๔๑) (๔๒) และ (๔๓) ของข อ ๓ แห ง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๔๐) สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพงและอนุญาโตตุลาการ มีอํานาจหนาที่
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีและการดําเนินการทั้งปวงตามมติคณะรัฐมนตรี และ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติการดําเนินคดี
แพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ การดําเนินคดีตามระเบียบวาดวยการดําเนินคดีแพงของ
พนักงานอัยการที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุด และการดําเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหสวนราชการในสํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพงและอนุญาโตตุลาการ มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ
นัก บริ ห าร งานงบประมาณ งานการเงิน และบั ญชี และงานเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ พั สดุ และ
ยานพาหนะของสํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพงและอนุญาโตตุลาการ
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการยุติการดําเนินคดีแพง ๑-๒ มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบการดําเนินคดีและการดําเนิน การทั้งปวงตามมติคณะรัฐ มนตรี
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติใ นการ
ดําเนิน คดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และการดําเนินคดีตามระเบียบวาดวยการ
ดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุด
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๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการอนุญาโตตุลาการ มีอํานาจหนาที่
๑) รับ ผิ ด ชอบงานดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าโตตุ ล าการตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔๑) สํานักงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน
สวนราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔๒) สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาที่ในการพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานอัยการสูงสุด
(ข) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน
สํานักงานอัยการสูงสุด
(ค) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง
ตาง ๆ และสวนราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่
(ก) วางแผน พั ฒนา และบริห ารจัด การระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานอัยการสูงสุด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๙
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๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

(ข) เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานอัยการ
สูงสุด
(ค) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสวนราชการในสังกัดสํานักงานอัยการ
สูงสุด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ให สว นราชการในศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร มีอํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(ก) ฝายบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กลุมพัฒนาระบบฐานขอมูล มีอํานาจหนาที่
๑) รับ ผิ ด ชอบงานศึ ก ษาวิ เ คราะห พั ฒนาและออกแบบ ทดสอบ จั ด ทํ า
ปรับปรุง แกไข และบริหารจัดการระบบงานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ละระบบฐานขอมูลของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ฝกอบรมเจาหนาที่ จัดทํา
ระบบสารสนเทศ
๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย มีอํานาจหนาที่
๑) รับผิดชอบงานศึกษา ออกแบบ บํารุงรักษา บริหารจัดการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครือขายรวมทั้งอุปกรณ ตลอดจนหองปฏิบัติการและเจาหนาที่ดูแลเครือขายของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
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๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จัดทํารายงานขอมูลและ
พฤติการณการใชงานฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กลุมศึกษาวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่
๑) รั บ ผิ ด ชอบงานศึ ก ษาวิ เ คราะห วิ จั ย วางแผน จั ด ทํ า แผนแม บ ทและ
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด
๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จารุพงศ เรืองสุวรรณ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูใชอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแบงสว นราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุดในปจจุบันไมเหมาะสมกับการบริหารงานและการดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานอัยการ
สูงสุด สมควรแกไขเพิ่มเติมการแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุดบางสวนเสียใหม เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงานและเหมาะสมกับภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดในการอํานวยความยุติธรรม
รัก ษาประโยชนข องรั ฐคุ ม ครองสิ ทธิ เ สรี ภ าพของประชาชน และชว ยเหลือ ทางกฎหมายแก ประชาชน
ให เป น ไปโดยมี ประสิ ทธิ ภ าพและเปน ประโยชน ตอ รั ฐและประชาชนอย างแท จ ริง จึง จํา เปน ตอ งออก
กฎกระทรวงนี้

