
1

พระราชบัญญัติ
สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2542
__________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที ่5 เมษายน พ.ศ. 2542
เปนปที ่54 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราช
บญัญัติขึ้นไวโดยค ําแนะน ําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี้
          มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542"
          มาตรา 2  พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
          มาตรา 3  ใหมีสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะ
เปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
          มาตรา 4  สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
          (1) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
          (2) ศกึษาและรวบรวมขอมูล ค ําส่ัง และค ําวินิจฉัยตาง ๆ เก่ียวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
          (3) สนบัสนนุใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
          (4) ปฏบัิติการอ่ืนตามท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
          มาตรา 5  ขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังใหเปนขาราชการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี
          มาตรา 6  ใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํ านาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการด ําเนินการอื่นของสํ านักงานศาลรัฐธรรม
นญูโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
          (1) การแบงสวนราชการภายในของสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตหนาทีข่องสวนราชการดังกลาว
          (2) การกํ าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การยาย การ
เล่ือนตํ าแหนง การพนจากตํ าแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ การส่ังใหออก
จากราชการไวกอน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษสํ าหรับ
ขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          (3) การรักษาราชการแทนและการปฏบิติัราชการแทนในตํ าแหนงของขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          (4) การกํ าหนดเคร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          (5) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํ านาญการเฉพาะดานอันจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้อัตราคาตอบแทนการจางดวย
          (6) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด ําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
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          (7) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          (8) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          (9) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
         (10) การกํ าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมท้ังการกํ าหนดเครื่อง
แบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนของลูกจางสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
         (11) การกํ าหนดกิจการอื่นที่อยูในอํ านาจและหนาทีข่องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
          ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูลงนามและเม่ือไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
          มาตรา 7  การกํ าหนดต ําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํ าตํ าแหนงของขาราชการสํ านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหนํ ากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนท่ีเก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญมา
ใชบังคับโดยอนุโลม ทัง้นี ้ค ําวา "ก.พ." ใหหมายถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และค ําวา "สวนราชการท่ีมี
ฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี" ใหหมายถึง
สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          มาตรา 8  อตัราเงินเดือน อตัราเงนิประจ ําตํ าแหนงและการใหไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงของขาราชการสํ านัก
งานศาลรฐัธรรมนูญใหน ํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจ ําตํ าแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม
          การจายเงินเดือนและเงินประจ ําตํ าแหนงใหแกขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการน้ัน
          มาตรา 9  ใหสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติ
งานของสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญข้ึนตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูก
จางสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะใหมีรองเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญไมเกินสองคน
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได
          ในกิจการของสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอกใหเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เปนผูแทนของส ํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือการน้ีเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมอบอํ านาจใหบคุคล
ใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทัง้นี ้ตองเปนไปตามระเบียบท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกํ าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          มาตรา 10  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญและการแตงต้ังใหดํ ารง
ต ําแหนง ใหผูมีอํ านาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
          (1) การบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการสํ านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญดวยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํ านาจ
สั่งบรรจุ
          (2) การบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนนอกจาก (1) ใหเลขาธิการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมี
อํ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
          มาตรา 11  การโอนขาราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจเุปนขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจกระท ํา
ไดถาเจาตัวสมัครใจโดยผูมีอ ํานาจสั่งบรรจุท ําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี ้จะแตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือนเทาใดใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรม
นูญเปนผูพิจารณากํ าหนด แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีคุณ
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วุฒิ ความสามารถ และความชํ านาญงานในระดับเดียวกัน
          เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํ างานของผูที่โอนมาตามวรรคหนึ่ง ใน
ขณะทีเ่ปนขาราชการน้ันเปนเวลาราชการของขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติน้ีดวย
          การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาเปนขาราชการ
สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติน้ีจะกระท ํามิได
          มาตรา 12  ขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบ ํานาญตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จ
บ ํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
          มาตรา 13  ใหสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนองบประมาณรายจายตามมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตอคณะรัฐมนตร ีเพ่ือจดัสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญไว
ในรางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจํ าปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแต
กรณี ในการนี้คณะรัฐมนตรีอาจท ําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปหรือราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดวยก็ได และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ ําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา อาจขอใหเลขาธิการ
สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญเขาช้ีแจงเพ่ือประกอบการพิจารณาได
          มาตรา 14  เม่ือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินไดทํ าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญแลวใหเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิ
สภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
          มาตรา 15  ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะไดรับงบประมาณรายจายประจ ําป ใหคณะ
ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญจัดท ําแผนงานในการด ําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ และแผนงานการจัดต้ังและการ
บริหารงานของสํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการ
ด ําเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกลาว
          ใหคณะรฐัมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการด ําเนินการ
ตามแผนงานท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสนอตามความจํ าเปน

มาตรา 16  ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
                ชวน หลีกภัย
               นายกรัฐมนตรี
_________________

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คอื โดยทีรั่ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการ คือ สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีอิสระในการบริหารงานบคุคล การงบ
ประมาณ และการด ําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย จงึจ ําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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