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ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาดวยการจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตําแหนงผูชวยเลขานุการ
ประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป น การสมควรใหมีร ะเบียบคณะตุล าการรั ฐ ธรรมนู ญว าดว ยการจั ดจา งบุ คคลเพื่ อ
ปฏิบัติงานตําแหนงผูชวยเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของประธานคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐ ธรรมนูญเปน ไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวาดวยการจัดจางบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานตําแหนงผูชวยเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ตุลาการรัฐธรรมนูญ” หมายความรวมถึง ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและรองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
“ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา ผูชวยเลขานุการประธานคณะตุล าการรัฐ ธรรมนู ญ
ผูชวยเลขานุการรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และผูชวยเลขานุการตุลาการรัฐธรรมนูญ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขอ ๔ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
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ขอ ๕ ใหเลขาธิการพิจารณาการแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความประสงคของตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ โดยใหเลขาธิการเปนผูตรวจสอบคุณ สมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปน ไป
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๖ ผูชวยเลขานุการตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมืองหรือขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๕) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี หรือมีหนี้สินลนพนตัว
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
ขอ ๗ ผูชวยเลขานุการตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้
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(๑) วุฒิการศึกษาไมต่ํากว าประกาศนียบัตรมัธ ยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา และ
(๒) มีค วามสามารถในการใช ง านคอมพิว เตอร เป น อย างดี โดยอยา งน อ ยในโปรแกรม
สําเร็จรูป หรือ
(๓) มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสบการณตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควร แลวแตกรณี
ขอ ๘ ใหมีผูชวยเลขานุการจํานวนไมเกินเกาอัตราและใหไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนี ย บั ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเทา เดือนละ ๖,๘๒๕ บาท
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเทา เดือนละ ๗,๘๗๕ บาท
(๓) ปริญญาตรี เดือนละ ๙,๔๕๐ บาท
(๔) ปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายสาขาอื่น ๆ เดือนละ ๑๑,๐๒๕ บาท
(๕) ปริญญาโทขึ้นไป เดือนละ ๑๒,๖๐๐ บาท
ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปน ผูชวยเลขานุการใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ถามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหนําหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงดวย
(๓) ใบสุทธิ หรือปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาอยางใด
อยางหนึ่ง
(๔) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๔ รูป
(๕) ใบรับรองแพทยซึ่งอายุไมเกิน ๖ เดือน
ขอ ๑๐ ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ชวยเหลือเลขานุการ รวมทั้งการคนควาขอมูลประกอบการ
วินิจฉัยคํารองตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ตลุ าการรัฐธรรมนูญมอบหมาย
ขอ ๑๑ ผูชวยเลขานุการพนจากหนาที่เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗
(๔) ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นควรใหพนจากตําแหนง หรือ
(๕) ตุลาการรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
ขอ ๑๒ ผูชวยเลขานุการมีสิทธิไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหอื่น ดังตอไปนี้
(๑) คาตอบแทนพิเศษที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ในอัตราเดือนละสี่พันบาท
(๒) คาใชจายซึ่งเปนคาเครื่องแบบประจําสํานักงานตามหลักเกณฑเชนเดียวกับขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) การประกันสุขภาพ มีอัตราเบี้ยประกันคนละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอป
ในการจั ดหาผูรั บ ประกั น ให นํ าหลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารที่ ออกตามระเบี ยบคณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะ
ตุลาการรัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับการประกัน สุขภาพมาใชบังคับกับ
ผูชวยเลขานุการโดยอนุโลม
(๔) บําเหน็จตอบแทนเปนเงินซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน หลังจากที่ปฏิบัติงานครบหนึ่งป
ขึ้นไป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนใหนําคาตอบแทนเปนรายเดือนตามขอ ๘ คูณดวยระยะเวลา
การปฏิบัติงานเปน รายป โดยใหนับจํานวนปแ ละเศษของปดวย การคํานวณเศษของปที่เปน เดือน
หรือเปน วันใหเปน ปนั้น ใหนําเศษที่เปน เดือนหารดวยสิบสอง และเศษที่เปน วัน หารดวยสามสิบ
ไดผ ลลัพธเทาใดจึงหารดวยสิบสอง ในการคํานวณใหใชทศนิยมสองตําแหนง และใหนําจํานวนที่
คํานวณไดมารวมกันเปนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานซึ่งเปนจํานวนป
สิทธิในบําเหน็จตอบแทน เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
ในกรณีที่ผูชวยเลขานุการ ออกจากงานเพราะถึงแกความตาย ไมวาผูนั้นจะปฏิบัติงานครบ
หนึ่งปบริบูรณหรือไมก็ตาม ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทน โดยใหจายแกทายาทโดยธรรม
ซึ่งเปนผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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ขอ ๑๓ ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญออกบัตรประจําตัวแกผูชวยเลขานุการเพื่อแสดงตน
จัดทําและรักษาทะเบียนประวัติของผูชวยเลขานุการ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิกเมื่อมีกรณีตามขอ ๑๑
ขอ ๑๔ ผูชวยเลขานุการ ตองปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแบบ
ธรรมเนียมของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

