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 ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานอัยการสูงสุด (Core Function) เปนการอํานวย
ความยุติธรรมใหกับประชาชนวิวัฒนาการท่ีผูกระทําความผิดมีความฉลาดรอบรูสามารถนํา
เทคโนโลยีใหมๆ  เข ามาใชในการกระทําความผิดเชน  กฎหมายอาญาในสวนของบัตร
อิเลคทรอนิกส พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติขายตรง พระราชบัญญัติซ้ือขาย
ลวงหนา เปนตน แตสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรยังยึดถือปฏิบัติตามคําส่ังกรมอัยการท่ี 
19/2534 ในเร่ืองใหใชบัญชีความผิดเกี่ยวกับความผิดเศรษฐกิจและทรัพยากร ตั้งแตวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2534 เปนตนมาและยังมิไดมีการแกไขปรับปรุงใหทันกับกฎหมายท่ีมีการออกใหมใน
ปจจุบันทําใหเกิดปญหาในการตรวจรับสํานวนคดีของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร กับ
หนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีมีลักษณะเกี่ยวพันกันหลายสํานักงาน เชน สํานักงาน
คดีพิเศษ สํานักงานคดีอาญา สํานักงานศาลแขวง สํานักงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงาน
ตางประเทศเปนตน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 บัญญัติวา
บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้   

 1. สิทธิเขาถึงกระบวนการยตุิธรรมไดโดยงายสะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 

 2. ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรม 

 การดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับคดีความผิดทางเศรษฐกิจและทรัพยากรซ่ึงเดิมรวมอยูใน
สํานักงานคดีอาญาเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรมใหกับคูกรณีทุกฝายในการ
ปฏิบัติงานจึงควรกําหนดฐานความผิดใหเกิดความชัดเจนวา หนวยงานใดของสํานักงานอัยการ
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สูงสุดจะเปนผูรับผิดชอบสํานวนคดีดังกลาว โดยรวมกันพิจารณาถึงประเภทและชนิดความผิดโดย
มีวิธีการสรางองคความรูใหมีความสมบูรณถูกตองและหาวิธีการสรางความเขาใจในแนวทางการ
รับสํานวนคดีในระหวางหนวยงานของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือใหพนักงานอัยการ นิติกร และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจถึงหลักเกณฑท่ีถูกตอง
ในทางกฎหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติในเบื้องตน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการพิจาณา
ตรวจรับสํานวนคดีของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และจะตองมีความรูความสามารถมี
ทักษะและรอบรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดทั้งมีความเช่ียวชาญดานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรโดยเฉพาะ 
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 ABSTRACT 
 

One important mission of the Attorney General (that is core function related) is providing 
justice to people progressing as intellectual offender in implementing new technology that makes 
it an offence to the commission of such criminal law dealing with electronic cards, the Computer 
Direct Sales Act, and the Futures Trading Act. On legal grounds, the economic and natural 
resources office have to abide by the order of the Attorney General’s mandate of 19/2534 in 
matters to safeguard the economy and resources. Since February 21, 2534 onwards, there has not 
been an update to keep pace with new laws that are currently causing problems in the inspection 
of the Office of antitrust litigation and economic resources. Agencies within the Office of the 
Attorney General's office are involved in several special cases ranging with the Office of 
Criminal Litigation, Office of the District Court, Intellectual Property Office, and all the way to 
the overseas offices. The Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550, Section 40 stipulates 
that a person shall have the following rights to due process: 

1. The right to access to justice as quickly and thoroughly. 
2. Criminal suspect or defendant is entitled to inquiry or trial that is rapid and with 

fairness. 
Criminal proceedings concerning the offense and economic resources which were 

previously included in the Office of the crime are to be facilitated in a fast, accurate, and fair 
manner for both parties should the offense be clear. Any agency of the Attorney General Office is 
responsible for case expressions. By jointly considering the types and kinds of offenses, the 
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knowledge of creating a complete and accurate understanding of the ways in getting the antitrust 
division of the Office of the Attorney General provide the legal prosecutor and all agency staff 
involved with a better understanding of the rules that are correct within the law and in basic 
principles for practice. This is for an efficient development in considering lawsuit cases for the 
Office of Economic Crime Litigation. Also, there must be knowledge, skill and being well versed 
on the information technology systems throughout; especially with legal expertise in economics 
and resources. 


