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ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาดวยการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปน การสมควรใหมีระเบียบคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
ประจํ า ประธานคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ รองประธานคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการ
รัฐ ธรรมนูญ เพื่อเปน ผูชวยเหลือการปฏิบัติภารกิจดานการพิจารณาวินิจฉัยคดีแ ละดานวิช าการของ
ประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญและตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
ประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ตุล าการรั ฐ ธรรมนูญ ” หมายความรวมถึ ง ประธานคณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญ และ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
“ผูเ ชี่ ย วชาญ” หมายความว า ผู เ ชี่ ย วชาญประจํ า ประธานคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕ ใหประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแตงตั้งผูเชี่ยวชาญตามความประสงค
ของตุลาการรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จํานวนอัตราและคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูเชี่ยวชาญ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
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ขอ ๖ ผูเชี่ยวชาญตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสี่สิบป
(๓) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมาย รั ฐ ศาสตร หรื อ
รัฐประศาสนศาสตร
(๔) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางตามกฎหมายวาดวยสํานักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ
และไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ใดตํ า แหน ง หนึ่ ง ที่ ไ ดรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า ตอบแทนเป น รายเดื อ นจาก
งบประมาณที่ตั้งไวในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามระเบียบวาดวยการนั้น
(๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๖) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น
(๘) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี หรือมีหนี้สินลนพนตัว
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดที่เกิดจากการ
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ขอ ๗ ผูเชี่ยวชาญตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) รับราชการหรื อเคยรั บราชการไมต่ํ ากวาข าราชการพลเรือ นระดับ ๙ หรื อ
เทียบเทา
(๒) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
ในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรอง
ศาสตราจารยพิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๓) รับราชการหรือเคยรับราชการไมต่ํากวาอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือผูพิพากษา
หัวหนาศาล
(๔) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป
ขอ ๘ ผูเ ชี่ย วชาญมี ห นา ที่ศึ ก ษาคน ควา เสนอข อ คิด เห็ น ขอ กฎหมาย และให ขอ มู ล
ทางดานวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคํารอง รวมถึงการศึกษาวิเคราะหและการ
วิจัยที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ตุลาการ
รัฐธรรมนูญมอบหมาย
ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ถามีการ
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงดวย
(๓) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา
(๔) รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๔ รูป
(๕) ใบรับรองแพทยมีอายุไมเกิน ๖ เดือน
(๖) หนังสือยินยอมจากหนวยงานตนสังกัด ในกรณีที่เปนขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ขอ ๑๐ ผูเชี่ยวชาญพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗
(๔) หนวยงานที่สังกัดไมยินยอม
(๕) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติใหออก
(๖) ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นควรใหพนจากตําแหนง หรือ
(๗) ตุลาการรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
การพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ผูเชี่ยวชาญไมมีสิทธิเรียกรองคาตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ขอ ๑๑ ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญออกบัตรประจําตัวแกผูเชี่ยวชาญเพื่อแสดงตนจัดทํา
และรักษาทะเบียนประวัติของผูเชี่ยวชาญไวเปนหลักฐาน
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิกเมื่อมีกรณีตามขอ ๑๐
ขอ ๑๒ ผูเชี่ยวชาญตองปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

บัญชีจํานวนอัตราและคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูเชี่ยวชาญ
ประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบนี้

ตําแหนง
๑. ผูเชี่ยวชาญประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
๒. ผูเชี่ยวชาญประจํารองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
๓. ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการรัฐธรรมนูญ

จํานวน
(อัตรา)

คาตอบแทน
เปนรายเดือน
(บาท)

๓
๒

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๑๔
(ตุลาการรัฐธรรมนูญ
คนละไมเกิน ๒ อัตรา)

๒๕,๐๐๐

