คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. ความมุงหมายของกฎหมาย
จัดตั้งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการใหกับศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่ ง มี ความเป นอิ สระในการบริ หารงานบุ คคล การงบประมาณ และการดํ าเนิ น การอื่ น เพื่ อให เป น ไปตาม
มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม๑ ประกอบมาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐
๒. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
๒.๑ พระราชบั ญญั ติสํ านักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๒๓ ตราขึ้ นตามมาตรา ๒๗๐๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ บัญญัติเรื่องการจัดตั้งสํา นักงานศาลรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๒๑๗๕ โดยมีหลักการทํานองเดียวกั บ
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐)

๑

มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ใหนําความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓ มาใชบังคับแกศาลรัฐธรรมนูญ
ดวยโดยอนุโลม

๒

มาตรา ๑๙๓ ใหแตละศาล ยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานที่รับผิ ดชอบงานธุรการที่มีความเปน อิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดํ าเนินการอื่ น โดยใหมี หั วหน าหน วยงานคนหนึ่ งเป น ผูบั งคั บ บั ญ ชา
ขึ้นตรงตอประธานของแตละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการ คือ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณข องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๕ ก/หนา ๑/๘ เมษายน ๒๕๔๒)
๔
มาตรา ๒๗๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๕
มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒
๖

๒.๒ ตอมามี การแกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสํ านักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๖๒

๒.๓ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีรายละเอียด
โดยสรุปดังตอไปนี้
๒.๓.๑ สถานะของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓)
ใหมีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
๒.๓.๒ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูล คําสั่ง และคําวินิจฉัยตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
๒.๓.๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๕)
ขา ราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบรรจุ และแตงตั้ง ใหเป น
ขาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
๒.๓.๔ อํา นาจของคณะตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการออกระเบี ยบหรื อประกาศ
เกี่ย วกับ การบริ ห ารงานทั่วไป การบริห ารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิ นและทรั พย สิน และการ
ดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖)
ใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การแบงสว นราชการภายในของสํา นักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขอบเขตหนา ที่
ของสวนราชการดังกลาว
(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่ง
๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจเพิ่มขึ้นจากเดิม และใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ที่มีความเปนอิสระในการบริห ารงานบุคคล การงบประมาณ และดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งไดแก สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเนื่องจากมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดบัญญัติใหมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไมเกินสองคนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการของเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไมสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหนาที่เปนหนวยงาน
ธุรการของศาลรัฐ ธรรมนูญ ที่มีห น า ที่ แ ละอํ า นาจเพิ่ ม ขึ้ นตามรัฐ ธรรมนู ญ สมควรกํ า หนดให สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
มี รองเลขาธิ การสํา นั ก งานศาลรั ฐธรรมนู ญ เป นผู ช วยสั่ งและปฏิ บัติ ร าชการได ต ามความเหมาะสม เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้นดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนที่
๓๔ ก/หนา ๑/๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒)

๓
พัก ราชการ การสั่งให ออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวิ นัย การรอ งทุ กข
และการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติร าชการแทนในตํา แหนงของข าราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรื อเปนผูชํานาญการเฉพาะด าน
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจางดวย
(๖) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๗) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขา ราชการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๐) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้ง
การกํา หนดเครื่องแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห อื่นของลูกจางสํา นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑) การกําหนดกิจการอื่นที่อยูในอํานาจและหนาที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ระเบีย บหรือประกาศใหประธานศาลรัฐ ธรรมนูญเป นผูลงนามและเมื่อ ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๒.๓.๕ การกํา หนดตําแหนง และการให ไดรั บเงินเดื อนและเงินประจํา ตํ า แหนงของ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๗)
การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหนํา กฎหมายวาดวยระเบียบขา ราชการพลเรือนในสว นที่เกี่ยวกับ ขา ราชการ
พลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคําวา
“ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรมและมี หั ว หน า ส ว นราชการรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรง
ตอนายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๓.๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและการใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๘)
อั ต ราเงิ น เดื อ น อั ต ราเงิน ประจํ า ตํ า แหน ง และการให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
ของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหนํา กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับ
โดยอนุโ ลม ทั้งนี้ ในการจายเงินเดือนและเงินประจําตํา แหนงใหแกขาราชการสํ านักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
๒.๓.๗ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๙)
ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งรับผิดชอบ
การปฏิบัติ งานของสํ า นั กงานศาลรัฐ ธรรมนูญ ขึ้น ตรงต อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเปน ผูบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะใหมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติร าชการด วยก็ไ ด ทั้งนี้ ในกิ จการของสํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ ที่เกี่ยวกั บ บุคคลภายนอก
ใหเลขาธิก ารสํ า นักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ เปน ผูแทนของสํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ การนี้ เลขาธิ การ

๔
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามระเบียบที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒.๓.๘ การบรรจุ บุคคลเข ารั บราชการเป นขาราชการสํานั กงานศาลรัฐธรรมนูญและ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (มาตรา ๑๐)
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญและการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญดวยความเห็นชอบของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
(๒) การบรรจุ และแตงตั้งใหดํา รงตําแหน งอื่ นนอกจาก (๑) ใหเลขาธิ การสํ า นั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
๒.๓.๙ การโอนข า ราชการตามกฎหมายอื่ น มาบรรจุ เ ป น ข า ราชการสํ า นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๑)
การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํ านั กงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาจกระทํ าได ถา เจาตัว สมัค รใจโดยผูมีอํา นาจสั่งบรรจุทํ าความตกลงกับ เจ า สั งกั ด แลวเสนอคณะตุลาการ
ศาลรั ฐธรรมนู ญ เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ ทั้ง นี้ จะแตงตั้งใหดํา รงตํา แหนงระดับ ใดและได รับ เงิ น เดือนเทา ใด
ใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนผูพิจารณากํา หนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมาขางตน ในขณะที่เปนขาราชการนั้น
เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย สําหรับการโอนขาราชการ
การเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาเปนขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได
๒.๓.๑๐ สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการของ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๒)
ขา ราชการสํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญมีสิท ธิไ ดรับ บํ า เหน็จ บํา นาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
๒.๓.๑๑ การเสนองบประมาณรายจ า ยของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
สํานักงานศาลรั ฐธรรมนูญ ในรางพระราชบัญญัติง บประมาณรายจายประจํา ปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (มาตรา ๑๓)
ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนองบประมาณรายจา ยตามมติของคณะตุ ลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยเพิ่ ม เติม แลว แต กรณี ในการนี้คณะรัฐ มนตรีอ าจทํ า ความเห็น เกี่ ย วกับ การจัด สรรงบประมาณ
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได และในการพิจารณา
ร า งพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ห รื อร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม

๕
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา อาจขอใหเ ลขาธิ การสํา นักงานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เขา ชี้ แจงเพื่อ ประกอบการ
พิจารณาได
๒.๓.๑๒ การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน (มาตรา ๑๔)
เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแลวใหเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
๓. บทบัญญัติที่คมุ ครองประชาชน
โดยทีพ่ ระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรที่ไมมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
อย า งไรก็ ดี มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ กํ า หนดหน า ที่ แ ละอํ า นาจของสํ า นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตองศึกษาและรวบรวมขอมูล คําสั่ง และคําวินิจฉัยตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ ทั้ งนี้ ตามมาตรา ๔ (๒) และ (๓) ๗ แห ง พระราชบัญ ญั ติ สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหนาที่และอํานาจดังกลาวยอมจะเกิดประโยชนในทางวิชาการแกประชาชนที่สนใจจะเขามา
ศึกษาหาความรู โดยสามารถเขามาหาขอมูลไดที่
๑) สํา นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๒) ทางโทรศัพท ๐๒-๑๔๑-๗๗๗๗ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๕๒๒
๓) ทาง E-mail : office@constitutionalcourt.or.th
๔) ทาง http://www.constitutionalcourt.or.th
หมายเหตุ - คําอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น สวนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขา ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเปนสําคัญ

๗

มาตรา ๔ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูล คําสั่ง และคําวินิจฉัยตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ

