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ระเบียบสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยบัตรประจำตัวที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่และผู้ชว่ ยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และพนักงำนขับรถยนต์
ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็น กำรสมควรกำหนดให้มีระเบียบสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยบัต รประจ ำตั ว
ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
และพนักงำนขับรถยนต์ ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๑๔
ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญประจำประธำน
ศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓
ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรจ้ำงเจ้ำ หน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยประจำประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๓
ของระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งพนักงำนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
และตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขำธิกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยบัตรประจำตัวที่ปรึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และ
พนักงำนขับรถยนต์ ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ที่ ป รึ ก ษำ” หมำยควำมว่ ำ ที่ ป รึ ก ษำประธำนศำลรั ฐ ธรรมนู ญ และที่ ป รึ ก ษำตุ ล ำกำร
ศำลรัฐธรรมนู ญ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำประธำนศำลรัฐธรรมนูญและ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
“ผู้เชี่ยวชำญ” หมำยควำมว่ำ ผู้เชี่ยวชำญประจำประธำนศำลรัฐธรรมนูญ และผู้เชี่ยวชำญ
ประจำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญประจำประธำน
ศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
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“เลขำนุกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนูญ และเลขำนุกำรตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
และตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
“ผู้ช่วยเลขำนุกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ช่วยเลขำนุกำร
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนู ญ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำน
ศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
“เจ้ำหน้ำที่และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยประจำประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
“พนักงำนขับรถยนต์” หมำยควำมว่ำ พนักงำนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
และพนักงำนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรแต่งตั้งพนักงำนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๔ ในกำรขอมีบัตรประจำตัวตำมระเบียบนี้ ให้ทำคำขอมีบัตรประจำตัวยื่นต่อสำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้
กำรขอมีบัตรประจำตัวตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอพร้อมแนบรูปถ่ำยจำนวนสองใบ ขนำด
๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำสีเข้ม แต่งเครื่องแบบตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรนั้นหรือสำกลนิยม โดยรูปถ่ำยดังกล่ำวต้องถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว
ข้อ ๕ บัตรประจำตัวตำมระเบียบนี้ ให้มี ๒ ชนิด ดังนี้
(๑) บัต รประจำตัวที่ไ ม่ไ ด้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำด้วยกระดำษแข็ง สีขำว และ
มีขนำดและลักษณะตำมแบบที่ ๑ ท้ำยระเบียบนี้
(๒) บัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำด้วยพลำสติกสีเทำเงิน ด้ำนหน้ำมีแถบแม่เหล็ก
และมีขนำดและลักษณะตำมแบบที่ ๒ ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๖ เมื่อได้ออกบัตรประจำตัวให้แก่ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละผู้ ช่ ว ยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ก ษำควำมปลอดภั ย และพนั ก งำนขั บ รถยนต์ แ ล้ ว ให้ ส ำนั ก งำน
ศำลรัฐธรรมนูญจัดให้มีสำเนำข้อควำมและรำยกำรบัตรประจำตัว พร้อมให้ติดรูปถ่ำยที่ชัดเจนของ
ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
และพนักงำนขับรถยนต์ไว้ด้วยหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ ๗ บัต รประจำตัวซึ่งออกตำมระเบียบนี้ให้ใช้ได้ตำมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งของ
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญหรือตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจำกตำแหน่ งหรือพ้นจำกหน้ำที่
ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรนั้น
ข้อ ๘ ในกรณีบัตรหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่
หรือขอเปลี่ยนบัตรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว
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ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตร
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ให้นำควำมในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มำใช้บังคับกับกำรขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย และพนักงำนขับรถยนต์ที่ได้รับบัตรประจำตัวตำมระเบียบนี้ พ้นจำกตำแหน่งหรือ
พ้นจำกหน้ำที่ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรนั้น ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้น
ต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจำตัวคืนสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญโดยเร็วนับแต่วันพ้นจำกตำแหน่ง
หรือพ้นจำกหน้ำที่
ข้อ ๑๐ บรรดำบัตรประจำตัวที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่
และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และพนักงำนขับรถยนต์ ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญที่ได้ออกก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอำยุ
หรือวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจำกตำแหน่งหรือพ้นจำกหน้ำที่ ตำมระเบียบศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรนั้น
ประกำศ ณ วันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. ๒๕65
เชำวนะ ไตรมำศ
เลขำธิกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

แบบคําขอมีบตั รประจําตัว
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เขียนที่...................................................................
วันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ................
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าพเจ้า............................................................ ตําแหน่ง..........................................................
เลขประจําตัวประชาชน .................................... เกิดวันที่ ............ เดือน.................................. พ.ศ. ................
อายุ.............ปี สัญชาติ ............................... หมู่โลหิต ..............
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทร........................................
ตามที่ได้มีคําสัง่ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่................ ลงวันที่................................... แต่งตั้ง
/ สัญญาเลขที่............................. ลงวันที่.................................... จ้าง ข้าพเจ้า เป็น
ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ช่วยเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พนักงานขับรถยนต์ประจําตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
พนักงานขับรถยนต์ประจําตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าพเจ้าประสงค์ยื่นคําร้องขอมีบัตรประจําตัวในตําแหน่งดังกล่าว และได้แนบรูปถ่ายสองใบ
มาพร้อมคําขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(........................................................................)
หมายเหตุ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ

แบบที่ 1
แบบบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

5.4 ซ.ม.

สํา นัก งานศาลรั ฐธรรมนูญ
บัต รประจํา ตั ว......................................
เลขที่. ........................

. . . . . .

วั น ออกบั ตร ...................................................
บัต รหมดอายุ. ....................................................
8.4 ซ.ม.

(ด้านหลัง)

5.4 ซ.ม.

เลขประจําตัวประชาชนผู้ถือบัตร
.........................................................
รูปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม. ชื่อ .....................................................
ตําแหน่ง ...........................................
………………….…….
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต .............

ตําแหน่ง ...........................................
ผู้ออกบัตร
8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ ด้านหลังบัตร ให้ประทับตราครุฑสีแดง มีลกั ษณะเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้นล้อมครุฑ
ระหว่างวงนอกและวงในให้ระบุชื่อ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบที่ 2
แบบบัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

5.4 ซ.ม.

สํา นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
บั ต รประจํา ตั ว ............................................
เลขที่ . ........................
วั น ออกบั ต ร..............................................
บั ต รหมดอายุ . ................................................
8.4 ซ.ม.

(ด้านหลัง)

5.4 ซ.ม.

เลขประจําตัวประชาชนผู้ถือบัตร
.........................................................
รูปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม. ชื่อ .....................................................
ตําแหน่ง ...........................................
………………….…….
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต .............

ตําแหน่ง ...........................................
ผู้ออกบัตร
8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ ด้านหลังบัตร ให้มีตราครุฑสีแดง มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้นล้อมครุฑ
ระหว่างวงนอกและวงในให้ระบุชื่อ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

