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ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาดวยการแตงตั้งที่ปรึกษาประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งที่ปรึกษาประจํา
ประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ และตุลาการรัฐ ธรรมนู ญ
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กว า “ระเบี ยบคณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งที่ปรึกษา
ประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ตุลาการรัฐธรรมนูญ” หมายความรวมถึง ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและรองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษารองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕ ใหประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตามความประสงคของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จํานวนอัตรา คาตอบแทนเปนรายเดือนและเงินประจําตําแหนงของที่ปรึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ขอ ๖ ที่ปรึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท หรือ
(๔) สําเร็จ การศึ กษาระดับปริญญาตรี และมีคุ ณสมบั ติพิเศษหรือ ประสบการณ
ตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควร แลวแตกรณี
(๕) เป น ผู เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
(๗) ไมเปนพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๙) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น
(๑๐) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขอ ๗ ที่ปรึกษาตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี หรือมีหนี้สินลนพนตัว
(๓) เปน ผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปนความผิดที่เกิดจากการ
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปน ผูเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากราชการ หนวยงานของรั ฐ
รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ขอ ๘ ที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอตุลาการรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย
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ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษาใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(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) ใบรับรองแพทยมีอายุไมเกิน ๖ เดือน
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ที่ปรึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นควรใหพนจากตําแหนง หรือ
(๕) ตุลาการรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
ขอ ๑๑ ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหอื่น ดังตอไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ มีอัตราเบี้ยประกันคนละไมเกินสองหมื่นบาทตอป
ในการจัดหาผูรับประกัน ตามระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธาน
คณะตุ ลาการรั ฐธรรมนู ญและตุ ลาการรั ฐธรรมนู ญ ในส วนที่ เกี่ ยวกั บการประกั นสุขภาพมาใช บั งคั บ
โดยอนุโลม
(๒) บําเหน็จตอบแทนเปนเงินซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อพนจากตําแหนง หลังจากที่ดํารง
ตําแหนงครบหนึ่งปขึ้นไปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน ใหนําคาตอบแทนเปนรายเดือนทายระเบียบนี้คูณ
ดวยระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนรายป โดยใหนับจํานวนปและเศษของปดวย การคํานวณเศษของป
ที่เปนเดือนหรือเปนวันใหเปนปน้ัน ใหนําเศษที่เปนเดือนหารดวยสิบสอง และเศษที่เปนวันหารดวย
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สามสิบ ไดผ ลลัพธเทาใดจึงหารดวยสิบสอง ในการคํานวณใหใชทศนิยมสองตําแหนง และใหนํา
จํานวนที่คํานวณไดมารวมกันเปนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงซึ่งเปนจํานวนป
สิทธิในบําเหน็จตอบแทน เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
ในกรณีที่ ปรึก ษาพน จากตํ าแหนง เพราะเหตุถึ งแกความตาย ไมวา ผูนั้น จะดํ ารง
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 ทางของที่ ป รึ ก ษาโดยอนุ โ ลม โดยให ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ ข า ราชการสํ า นั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญระดับ ๑๐
(๕) ประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนด
ขอ ๑๒ ใหนําระเบียบศาลรัฐ ธรรมนูญวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบประจําสํานักงาน
มาใชบังคับกับที่ปรึกษาโดยอนุโลม เวนแตอินทรธนูใหใชตามแบบที่กําหนดทายระเบียบคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวาดวยการแตงตั้งเลขานุการประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญออกบัตรประจําตัวแกที่ปรึกษาเพื่อแสดงตน จัดทําและ
รักษาทะเบียนประวัติของที่ปรึกษาไวเปนหลักฐาน
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิกเมื่อมีกรณีตามขอ ๑๐
ขอ ๑๔ ที่ปรึกษาตองปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียม
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่มีความดีความชอบเปนพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อ
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

บัญชีจํานวนอัตรา คาตอบแทนเปนรายเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของที่ปรึกษาประจําประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบนี้

ตําแหนง
๑. ที่ปรึกษาประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
๒. ที่ปรึกษารองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
๓. ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ
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