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ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจํา
ประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจํา
ประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ตุลาการรัฐธรรมนูญ” หมายความรวมถึง ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และรองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
“เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เลขานุการรองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและเลขานุการตุลาการรัฐธรรมนูญ
ขอ ๔ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแตงตั้งเลขานุการตามความประสงค
ของตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ทั้งนี้ จํานวนอัตรา คาตอบแทนเปนรายเดือนและเงิน ประจําตําแหนงของ
เลขานุการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ขอ ๖ เลขานุการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษหรื อ
ประสบการณตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควร แลวแตกรณี
(๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
(๖) ไมเปนพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๗) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น
(๙) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขอ ๗ เลขานุการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี หรือมีหนี้สินลนพนตัว
(๓) เปน ผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปนความผิดที่เกิดจากการ
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปน ผูเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากราชการ หนวยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
ขอ ๘ เลขานุการมีหนาที่ประสานการปฏิบัติงานในภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ การคนควาทางวิชาการเพื่อเปน ขอมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคํารอง และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย
ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนเลขานุการใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
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(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ถ า มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให นํ า
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงดวย
(๓) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา
(๔) รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๔ รูป
(๕) ใบรับรองแพทยมอี ายุไมเกิน ๖ เดือน
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน ผูตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ เลขานุการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นควรใหพนจากตําแหนง หรือ
(๕) ตุลาการรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
ขอ ๑๑ เลขานุการมีสิทธิไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหอื่น ดังตอไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ มีอัตราเบี้ยประกันคนละไมเกินสองหมื่นบาทตอป
ในการจัด หาผู รับ ประกัน ให สํา นั ก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ แต ง ตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาประกอบดวยรองเลขาธิ การสํานักงานศาลรัฐ ธรรมนูญคนหนึ่ง เปน ประธาน ขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการ และผูอํานวยการสวนการคลังและพัสดุ
เป น กรรมการและเลขานุ ก าร มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดแนวทางการจั ด หาและพิ จ ารณาเงื่ อ นไข
ผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ และอั ต ราเบี้ย ประกั น ของผู รั บ ประกั น แล วเสนอเลขาธิ ก ารสํ านั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาอนุมัติ
(๒) บําเหน็จตอบแทนเปนเงินซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อพนจากตําแหนง หลังจากที่ดํารง
ตําแหนงครบหนึ่งปขึ้นไปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน ใหนําคาตอบแทนเปน รายเดือ นทายระเบียบนี้
คูณดวยระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนรายป โดยใหนับจํานวนปและเศษของปดวย การคํานวณเศษ
ของปที่เปนเดือนหรือเปนวันใหเปนปนั้น ใหนําเศษที่เปนเดือนหารดวยสิบสอง และเศษที่เปนวันหาร
ดวยสามสิบ ไดผลลัพธเทาใดจึงหารดวยสิบสอง ในการคํานวณใหใชทศนิยมสองตําแหนง และใหนํา
จํานวนที่คํานวณไดมารวมกันเปนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงซึ่งเปนจํานวนป
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สิทธิในบําเหน็จตอบแทน เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
ในกรณีเลขานุการพน จากตําแหนงเพราะเหตุถึงแกความตาย ไมวาผูนั้นจะดํารง
ตําแหนงครบหนึ่งปบริบูรณหรือไมก็ตาม ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทน โดยใหจายแกทายาท
โดยธรรมซึ่งเปนผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) ค า ใช จ า ยเฉพาะซึ่ ง เป น ค า เครื่ อ งแบบประจํ า สํ า นั ก งานตามข อ ๑๒ ตาม
หลักเกณฑเชนเดียวกับขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) คาใชจายการเดินทางไปราชการ ใหนํากฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามกฎหมายดังกลาว มาใชบังคับแกคาใชจายในการ
เดิ น ทางของเลขานุก ารโดยอนุ โ ลม โดยใหไ ด รับ สิท ธิ ใ นอัต ราเดี ยวกับ ข าราชการสํ านั กงานศาล
รัฐธรรมนูญระดับ ๑๐
(๕) ประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนด
ขอ ๑๒ ใหนําระเบียบศาลรัฐ ธรรมนูญวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบประจําสํานักงานมา
ใชบังคับกับเลขานุการโดยอนุโลม เวนแตอินทรธนูใหใชตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญออกบัตรประจําตัวแกเลขานุการ เพื่อแสดงตนจัดทํา
และรักษาทะเบียนประวัติของเลขานุการไวเปนหลักฐาน
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิกเมื่อมีกรณีตามขอ ๑๐
ขอ ๑๔ เลขานุการตองปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เลขานุการปฏิบัติหนาที่มีความดีความชอบเปนพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

บัญชีจํานวนอัตรา คาตอบแทนเปนรายเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบนี้

ตําแหนง
๑. เลขานุการประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
๒. เลขานุการรองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
๓. เลขานุการตุลาการรัฐธรรมนูญ

จํานวน
(อัตรา)

คาตอบแทน
เปนรายเดือน
(บาท)

เงินประจํา
ตําแหนง
(บาท)

๑
๑

๔๐,๕๗๐
๔๐,๕๗๐

๔,๙๐๐
๔,๙๐๐

๗
(เทากับจํานวน
ตุลาการรัฐธรรมนูญ)

๔๐,๕๗๐

๔,๙๐๐

แบบอินทรธนูสําหรับเลขานุการประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เลขานุการรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และเลขานุการตุลาการรัฐธรรมนูญ

มีลักษณะยาวเรียวปลายโคงมน ขนาดเทาจริง ทําดวยกํามะหยี่สีดําปกดิ้นสีทอง
(ดิ้นฝรั่งเศส) เปนลายรูปดอกบัวตามแบบ ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
๑. ความขยันอดทน
๒. ความซื่อสัตยสุจริต
๓. ความมีสติมั่นคง รอบคอบ
๔. ความรูจกั ใชปญญาอยางมีเหตุและผล
๕. ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๖. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๗. ความสํารวมระวังกายและวาจา
๘. ความกตัญูกตเวที
ยอดบนใกลกับคอเสื้อมีกระดุมสีทองรูปครุฑพาหประกอบ ๑ เม็ด

