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ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘

“ Adhere to rule of law, uphold democracy, protect rights
and liberties of the people ”

 “ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย หวงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ”
“ Adhere to rule of law, uphold democracy, protect rights

and liberties of the people ”

 “ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย หวงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ”

จดหมายขาว ~ newsletterจดหมายขาว ~ newsletter

www.bikefordad2015.com

“ของขวัญของพอ...คือลูกรู แทนคุณ”“ของขวัญของพอ...คือลูกรู แทนคุณ”



บทอาเศียรวาท

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

                             ขาพระพุทธเจา นายนุรักษ  มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

         พรอมดวยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

                                                 (นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท ประพันธ)

 สรวมชีพประชุมนัขนอม     พระจอมฉัตร

เชิดมิ่งมงคลสวัสดิ์      วิเศษเรื้อง

คราวแปดสิบแปดพรรษ     ไพสิฐ  พระเอย

บานเบิกบารมีเบื้อง      พระบาทเจางามจริง

 ยิ่งเลิศเลิศยิ่งลน       พระกรุณา

แผปกปวงประชา      ชื่นถวน

กี่วันกี่เวลา       ธ อุทิศ

เพื่อชาติเพื่อชนลวน      อยูล้ำบำเทิง

 ดำเกิงพระเกียรติแพรว     เพียงสุรีย

ขอเดช ธ เปนศรี       สวางไซร

จงพรเลิศพระตรี       รัตนวิสุทธิ์ ประเสริฐเฮย

ประสิทธิ์พระชนมไท      สถิตเที้ยรนิรันดรเทอญ
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เจาของ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ชางภาพ

พาณินทร  วัชราภัย

ชลอ  อินนอย

พิชญสินี  ทวีสวางผล

กองบรรณาธิการ

พิมล  ธรรมพิทักษพงษ

มนตรี  กนกวารี

อัจฉรียา  อนันตพงศ

ณัฐชนก  ลิกขะไชย

สุมาภรณ  ศรีมวง

อาทินนท  สมัครการ

ธงไชย  คงมงคล

เจนวิวัฒน  ตองประสงค

พิชญสินี  ทวีสวางผล

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณาธิการ

พิมล  ธรรมพิทักษพงษ

ผูชวยบรรณาธิการ

พันโทภาคภูมิ  ศิลารัตน

พรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ

          สวัสดีครับสมาชิกจดหมายขาวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้อยูในชวงเดือนแหงมหามงคล

ของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ไดมีการจัดกิจกรรมปนเพื่อพอ “Bike for Dad” เปนกิจกรรมปนจักรยานบนเสนทางสิริมงคลเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยจะเริ่มปน  พรอมกันทั่วประเทศในเวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะเริ่มตนที่ลานพระราชวังดุสิต และทั่วประเทศ

พรอมใจกันจัดกิจกรรมอยางพรอมเพรียงเพื ่อแสดงพลังของคนไทยถวายความจงรักภักดีต อในหลวง

          ในการน้ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานพระท่ีน่ังนำขบวน โดยนายนุรักษ มาประณีต

ประธานศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไดเขารวมปนจักรยาน

ในครั้งนี้ดวย 

         สำหรับเน้ือหาจดหมายขาวท่ีนาสนใจในฉบับน้ีไดแก บทอาเศียรวาท แนะนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม สมาคมศาลรัฐธรรมนูญ

และสถาบันเทียบเทาแหงเอเซีย (AACC)  และภาพกิจกรรม  ท้ังน้ีทานสามารถติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวของศาลรัฐธรรมนูญ

ไดท่ี www.constitutionalcourt.or.th หรือทางเฟสบุคศาลรัฐธรรมนูญ https://th-th.facebook.com/constitutionalcourt.thai

นอกจากนี้สามารถ ดาวนโหลดจดหมายขาวในรูปแบบ e – book ฉบับยอนหลังไดที่หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศาลรัฐธรรมนูญ

http://58.181.145.138/ilovelib/home.php

          ทายที่สุดนี้ขอเชิญชวนประชาชนผูสนใจทุกทานสมัครเปนสมาชิกจดหมายขาวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยติดตอ

ขอรับใบสมัครไดที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือสอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๓๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๑๕ ในวันและเวลาราชการ

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

๓

“บทความหรือขอคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในจดหมายขาวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย”
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แนะนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม

ศาสตราจารย ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน

เกิดวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๑

ประวัติการศึกษา  

       - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เกียรตินิยมอันดับสอง

       - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาควิชาประวัติศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

       - PH.D. (INTERNATIONAL STUDIES)  WASEDA  UNIVERSITY,ประเทศญี่ปุน

ตำแหนงทางวิชาการ

       - ศาสตราจารย สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

       - มหาปรมาภรณชางเผือก  

ประสบการณการทำงานในอดีตที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ

       - ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

       - ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

ตำแหนงหนาที่สำคัญในอดีต

       - รองอธิการบดีฝายบริหาร  ทาพระจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

         วันที่  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

       - รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

         วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

       - รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

         วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔        

       - คณบดีคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

         วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ (๒ สมัย)
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แนะนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม

ดร.ปญญา อุดชาชน

ประวัติการศึกษา

       - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)

       - นิติศาตรบัณฑิต

       - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

       - M.A. (Public Administration), Michigan, U.S.A.

       - Ph.D. (Public Administration), California, U.S.A.

       - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Laws)

ประวัติการทำงาน

       - ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

       - เลขานุการผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  กระทรวงมหาดไทย

       - เลขานุการผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  กระทรวงมหาดไทย

       - นักวิชาการปกครอง  กรมการปกครอง

       - หัวหนางานอัตรากำลังและบรรจุแตงตั้ง  กรมการปกครอง

       - ผูชวยหัวหนาภาควิชาพฤติกรรมศาสตร  วิทยาลัยการปกครอง

       - ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนักปกครองระดับสูง  วิทยาลัยการปกครอง

       - หัวหนากลุมงานวิจัยและวิชาการ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

       - หัวหนากลุมงานคดี  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

       - ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

       - รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

       - ที่ปรึกษาดานวิชาการ

       - เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ

       - มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 



     สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC) เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๖

ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตุรกีไดรับเลือกใหเปนประเทศเจาภาพในการประชุมใหญ ครั้งที่ ๒ ในระหวาง

วันท่ี ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี พรอมท้ังเปนการเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสวันครบรอบ ๕๒ ป

ของการกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐตุรกี โดยหัวขอในการประชุมหลักมี ๔ หัวขอ  ดังนี้ 

          ๑. การคุมครองสิทธิมนุษยชน  (Protection of Human Rights)

          ๒. การเผชิญอุปสรรคในกิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลสูงสุด (Difficulties Encountered in the Activities of 

              Constitutional and Supreme Court)

          ๓. การตีความความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ (Interpretation in Constitutional Justice)

          ๔. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและศาลสูงสุดในการคุมครองระบอบรัฐธรรมนูญ (The role of Constitutional and 

              Supreme Courts in the Protection of Constitutional Order)

     มีผูแทนเขารวมประชุมจำนวน ๒๐๐ คน จาก ๒๓ ประเทศ ในการประชุมใหญครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน

ไดสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย ทำใหมีสมาชิกจำนวน ๑๔ ประเทศ และที่ประชุมใหญไดมีมติเลือก

ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย และรับเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญในคร้ังตอไป  

* นายกองเกียรติ  สุระกา  นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ

สถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC)*

สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ

สถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC)*

สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ

สถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC)*
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Prof.Dr. Arief Hidayat ประธานศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC) คร้ังท่ี ๓

     ตอมาในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รับหนาท่ีเปนประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย

และจัดการประชุมคณะกรรมการสมาชิก Board of Members ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการประชุมในประเด็นเร่ือง

การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือฉลองการครบรอบการกอต้ังศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๒ ป ซ่ึงภายหลังการประชุม

คณะกรรมการสมาชิก (Board of Members) เสร็จส้ิน ท่ีประชุมไดมีมติรับสมาชิกใหมจำนวน ๒ ชาติ คือ องคคณะคดีรัฐธรรมนูญแหงศาลสูงสุด

สาธารณรัฐคีรกีซ และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีผลใหจำนวนสมาชิกของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ

สถาบันเทียบเทาแหงเอเชีย (AACC) มีจำนวนรวม ๑๖ ชาติ นอกจากน้ียังไดมีการพูดคุยถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังสำนักเลขาธิการสมาคม

ศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย (Permanent Secretariat of the Association) สำหรับการประชุมใหญของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ

ภูมิภาคเอเชีย (Congress) จะจัดขึ้น ณ เกาะบาหลีในระหวางวันที่ ๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพการประชุมคณะกรรมการสมาชิก ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๗



     ๑. ศาลรัฐธรรมนูญไทยเปนหน่ึงในเจ็ดสมาชิกผูกอต้ังสมาคม โดยเขารวมประชุมเตรียมการกอต้ังมาต้ังแตตน ยอนไปนับต้ังแตป ๒๕๕๑

         ที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการกอตั้ง ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

     ๒. ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีสวนรวมในการรางธรรมนูญของสมาคมจนมีการประกาศใชบังคับอยางเปนทางการในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

     ๓. ศาลรัฐธรรมนูญไทยดำรงตำแหนงคณะกรรมการสมาชิก Board of Members โดยตำแหนง ซ่ึงมีสิทธิในการอนุมัติการรับสมาชิกใหม

        งบประมาณของสมาคม การแกไขธรรมนูญสมาคม การใหความเห็นชอบในเร่ืองสถานท่ีจัดการประชุม และเร่ืองบริหารท่ัวไป เปนตน

     ๔. หากมีการออกเสียง Voting ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีสิทธิออกเสียงไดหนึ่งเสียง

     ๕. ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีสิทธิรับเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญ Congress หากมีความพรอมและไดรับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก

         ดวยกัน (คณะกรรมการสมาชิก)

สรุปบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย

เรื่องหนารูเกี่ยวกับสมาชิกศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย มีจำนวนสมาชิก ๑๖ ประเทศ ดังนี้

ภูมิภาคอาเซียน

๑. ศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ๒. ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓. ศาลสูงประเทศมาเลเซีย

๔. ศาลฎีกาสาธารณรัฐฟลิปปนส ๕. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
   สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

ภูมิภาคเอเชียกลาง

๑. สภารัฐธรรมนูญ
   สาธารณรัฐคาซัคสถาน

๒. ศาลรัฐธรรมนูญ
    สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

๓. ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
    อุซเบกิสถาน

๘



ภูมิภาคเอเชียใต

๑. คณะกรรมการอิสระวาดวยการบังคับใชใหเปนไป
    ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

๒. ศาลฎีกาของสาธารณรัฐ

    อิสลามปากีสถาน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

๑. ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี

ภูมิภาคยุโรป

๑. ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐรัสเซีย

๒. ศาลรัฐธรรมนูญประเทศมองโกเลีย

๒. ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี

๔. ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน ๕. องคคณะคดีรัฐธรรมนูญ
    แหงศาลสูงสุดสาธารณรัฐคีรกีซ

๙



     นายนุรักษ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบริหาร และขาราชการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมการบันทึกเทปโทรทัศน เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพระพรชัยมงคล และเพ่ือแสดงความจงรักภักดีพรอมท้ังสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ วันพุธท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

     นายปญญา  อุดชาชน  เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ใหการตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก เขาเย่ียมชมสถานท่ีและศึกษาดูงาน พรอมท้ังใหเกียรติ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาคดี และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” เม่ือวันอังคารท่ี ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หองออกน่ังพิจารณาคดี ช้ัน ๓ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     นายเชาวนะ ไตรมาศ ท่ีปรึกษาดานวิชาการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพิธีเปดนิทรรศการและพิธีวางพานพุมถวาย
ราชสักการะเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู ห ัว เนื ่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง วันเสารที ่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

๑๐



     นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ  ผูทรงคุณวุฒิดานคดี  พรอมดวย
ขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖
เนื่องในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต เพื่อเปนการนอมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ รองเลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพิธีวางพานพุม
ดอกไมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เน่ืองในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณดานหนาอาคารรัฐสภา ถนนอูทองใน กรุงเทพมหานคร

     นายนุรักษ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
ขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมกิจกรรม “ปนเพ่ือพอ”
Bike for Dad ซึ ่งเป นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

๑๑



พิมพที่  โกลเดน ไทม พริ้นติ้ง จำกัด
๑ ซอยเพชรเกษม ๒๕  แขวงปากคลองภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๔๘๑๑ , ๐ ๒๔๕๗ ๓๗๖๐

โทรสาร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๑๖

ผลิตโดย  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗  สายดวน ๑๒๐๑
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๐๐
http://www.constitutionalcourt.or.th

ส่ิงตีพิมพ
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