บทความครบรอบ ๒๓ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

“ศาลรัฐธรรมนูญกับพันธกิจเกื้อหนุนการปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณค่าใหม่ให้ทันกับพลวัตของสังคม”
เมื่่อวัันที่่� ๖ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ได้้มีีการเผยแพร่่ประกาศราชกิิจจานุุเบกษาให้้ใช้้
พระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่�งมีี
สาระเป็็นการแก้้ไขหลัักการสำำ�คััญของความผิิดฐานทำำ�ให้้แท้้งลููกในระบบกฎหมายอาญา
ของไทย โดยมีีสาระสำำ�คััญเป็็นการแก้้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ที่่�กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ว่่า การที่่�หญิิงทำำ�ให้้ตนเองแท้้งลููกหรืือยอมให้้ผู้้�อื่่นทำำ�ให้้ตนแท้้งลููก จะเป็็น
ความผิิดก็็ต่่อเมื่่อเป็็นกรณีีที่่�ได้้กระทำำ�ในขณะที่่�อายุุครรภ์์เกิินกว่่า ๑๒ สััปดาห์์ และ
ไม่่เข้้ากรณีียกเว้้นอื่่นตามมาตรา ๓๐๕
ซึ่่�งกรณีียกเว้้นความผิิดดัังกล่่าวได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม เหตุุที่่�หญิิงอาจยิินยอมให้้
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรมตามหลัักเกณฑ์์ที่่�แพทยสภาจะได้้กำำ�หนดทำำ�ให้้ตนแท้้งลููกได้้
ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นต่่าง ๆ ได้้แก่่ กรณีีที่่�หากตั้้�งครรภ์์ต่่อไปจะเสี่่�ยงต่่อการได้้รัับอัันตรายต่่อ
สุุขภาพทางกายหรืือจิิตใจของตน หรืือจำำ�เป็็นต้้องกระทำำ�เนื่่องจากมีีความเสี่่�ยงอย่่างมาก
หรืือมีีเหตุุผลทางการแพทย์์อัันควรเชื่่อได้้ว่่า หากทารกคลอดออกมาจะมีีความผิิดปกติิ
ถึึงขนาดทุุพพลภาพอย่่างร้้ายแรง รวมถึึงกรณีีที่่�หญิิงผู้้�นั้้�นยืืนยัันต่่อผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
เวชกรรมว่่า ตนมีีครรภ์์เนื่่องจากถููกกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ ตลอดถึึงกรณีีซึ่่�งหญิิงที่่�
มีีอายุุครรภ์์เกิิน ๑๒ สััปดาห์์ แต่่ไม่่เกิิน ๒๐ สััปดาห์์ ยืืนยัันที่่�จะยุุติิการตั้้�งครรภ์์ภายหลััง
การตรวจ และรัับคำำ�ปรึึกษาทางเลืือกจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม และผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพอื่่นตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการที่่�กระทรวงสาธารณสุุข แพทยสภา และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้กำำ�หนดขึ้้�นต่่อไป รวมถึึงลดอััตราโทษกรณีีที่่�หญิิงทำำ�หรืือยิินยอมให้้ผู้้�อื่่น
ทำำ�ให้้ตนแท้้งลููก ที่่�ไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายดัังกล่่าว ให้้มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน
หกเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งหมื่่นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าระวางโทษที่่�กำำ�หนด
ไว้้ตามกฎหมายเดิิม ส่่วนอื่่นนอกเหนืือจากสองมาตราดัังกล่่าวนั้้�น ก็็ยัังเป็็นไปตามเดิิม
การแก้้ไขประมวลกฎหมายอาญาในครั้้�งนี้้� มีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากผลของคำำ�วิินิิจฉััย
ของศาลรััฐธรรมนููญ ที่่� ๔/๒๕๖๓ ลงวัันที่่� ๑๙ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ ซึ่่�งศาลรััฐธรรมนููญได้้
วิินิิจฉััยว่่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ เรื่่องความผิิดที่่�หญิิงทำำ�ให้้ตนแท้้งลููก
ขััดหรืือแย้้งต่่อหลัักความเสมอภาคระหว่่างชายหญิิง ตามรััฐธรรมนููญ มาตรา ๒๗
สำำ�หรัับกรณีีมาตรา ๓๐๕ ที่่�เป็็นบทยกเว้้นเงื่่อนไขกรณีีให้้แพทย์์ทำำ�แท้้งให้้หญิิงได้้นั้้�น
แม้้ศาลรััฐธรรมนููญจะเห็็นว่่าไม่่ถึึงกัับขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญ แต่่บทบััญญััติิดัังกล่่าว
ก็็สมควรได้้รัับการแก้้ไขให้้เหมาะกัับสภาพการณ์์ โดยให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปดำำ�เนิิน
การแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย ภายใน ๓๖๐ วััน
ประเด็็นปััญหาว่่าหญิิงควรมีีสิิทธิิในการตััดสิินใจว่่าตนเอง จะตั้้�งครรภ์์หรืือยุุติิ
การตั้้�งครรภ์์ได้้โดยไม่่เป็็นความผิิดทางอาญา หรืือไม่่ เป็็นเรื่่องที่่�ถกเถีียงกัันมายาวนาน
ซึ่่�งประมวลกฎหมายอาญาที่่�กำำ�หนดความผิิดเรื่่องการทำำ�ให้้แท้้งลููกนี้้�ได้้รัับการบััญญััติิ
ไว้้ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยก่่อนหน้้านี้้�ก็็เคยมีีความพยายาม ที่่�จะทบทวนหรืือแก้้ไข
กฎหมายในเรื่่องนี้้�มาแล้้วหลายต่่อหลายครั้้�ง ทั้้�งโดยฝ่่ายผู้้�มีีส่่วนในการใช้้บัังคัับกฎหมาย
และโดยกลไกของรััฐสภา แต่่ก็็ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ กฎหมายอาญาเรื่่องนี้้�ก็็ไม่่เคยได้้รัับ
การแก้้ไขใด ๆ เลย นอกจากเพีียงการแก้้ไขอััตราในส่่วนของโทษปรัับตามมููลค่่าของเงิิน
ให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์
การปรัั บ เปลี่่� ย นหลัั กก ารว่่ า ด้้ ว ยความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การทำำ� แท้้ ง อัั น ถืื อ เป็็ น
ประวััติิศาสตร์์ของกฎหมายอาญาไทยนี้้� จึึงเป็็นอีีกครั้้�งที่่�การแก้้ไขหรืือบััญญััติิกฎหมาย
ได้้รัับการแก้้ไขโดยมีีจุุดเริ่่�มต้้นจากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลรััฐธรรมนููญ
โดยก่่อนหน้้าการแก้้ไขประมวลกฎหมายอาญานี้้� ได้้มีีการตราพระราชบััญญััติิ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดในทางอาญาของผู้้�แทน
นิิติิบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่่อแก้้ไขบทบััญญััติิในกฎหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความผิิด
ของนิิติิบุุคคลพร้้อมกัันถึึง ๗๖ ฉบัับ เนื่่องจากกฎหมายเดิิมนั้้�นมีีเนื้้�อหาที่่�ขััดหรืือแย้้งต่่อ
รััฐธรรมนููญและหลัักนิิติิธรรม ตามแนวคำำ�วิินิิจฉััยศาลรััฐธรรมนููญที่่� ๑๒/๒๕๕๕ วัันที่่�
๒๘ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และอีีกหลายคำำ�วิินิิจฉััยที่่�วิินิิจฉััยว่่า บทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย
ที่่�สัันนิิษฐานว่่ากรณีีที่่�นิิติิบุุคคลเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด ให้้กรรมการหรืือผู้้�จััดการ หรืือ
บุุคคลใดซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของนิิติิบุุคคลนั้้�นมีีความผิิดร่่วมกัับนิิติิบุุคคล
ดัังกล่่าวด้้วย เว้้นแต่่จะพิิสููจน์์ได้้ว่่าตนไม่่ได้้มีีส่่วนรู้้�เห็็นเป็็นใจในการกระทำำ�ความผิิด
ของนิิติิบุุคคลนั้้�น เป็็นข้้อสัันนิิษฐานตามกฎหมายที่่�มีีผลเป็็นการสัันนิิษฐานความผิิดของ
จำำ�เลย โดยโจทก์์ไม่่จำำ�ต้้องพิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงการกระทำำ�หรืือเจตนาอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งของ
จำำ�เลยก่่อน แต่่นำำ�การกระทำำ�ความผิิดของบุุคคลอื่่นมาเป็็นเงื่่อนไขของการสัันนิิษฐานให้้
จำำ�เลยมีีความผิิดและต้้องรัับโทษทางอาญานั้้�น ขััดต่่อหลัักการพื้้�นฐานสากลของกฎหมาย
อาญาที่่�ต้้องสัันนิิษฐานว่่าผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยในคดีีอาญาเป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์� (Presumption
of Innocence) ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักนิิติิธรรม (The Rule of Law) ที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับในนานาอารยประเทศ

อย่่างไรก็็ตาม หากจะกล่่าวถึึงการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายที่่�มีีผลจากคำำ�วิินิิจฉััย
ของศาลรััฐธรรมนููญในเรื่่องแรกแล้้ว ก็็ต้้องกล่่าวถึึงคำำ�วิินิิจฉััยของศาลรััฐธรรมนููญที่่�
๒๑/๒๕๔๖ ลงวัันที่่� ๔ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่่�ศาลรััฐธรรมนููญวิินิิจฉััยว่่า กรณีีพระราช
บััญญััติิชื่่อบุุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับความชอบด้้วยรััฐธรรมนููญ
เนื่่องจากมีีลัักษณะเป็็นบทบัังคัับอัันเป็็นการลิิดรอนสิิทธิิในการใช้้ชื่่อสกุุลของหญิิงมีีสามีี
ให้้ต้้องใช้้ชื่่อสกุุลของสามีีเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่เสมอภาคกัันทางกฎหมายด้้วยเหตุุ
แห่่งความแตกต่่างในเรื่่องเพศและสถานะของบุุคคล เป็็นอัันใช้้บัังคัับไม่่ได้้ หลัังจากนั้้�น
จึึงมีีการตราพระราชบััญญััติิชื่่อบุุคคล (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้้�นมาแก้้ไขมาตรา ๑๒
ให้้คู่่�สมรสมีีสิิทธิิใช้้ชื่่อสกุุลของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งตามที่่�ตกลงกััน หรืือต่่างฝ่่ายต่่างใช้้ชื่่อ
สกุุลเดิิมของตน รวมถึึงมาตราอื่่น ๆ ให้้สอดคล้้องกัับคำำ�วิินิิจฉััยของศาลรััฐธรรมนููญ
และในภายหลัังได้้มีีการตราพระราชบััญญััติิคำำ�นำำ�หน้้านามหญิิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้้�นมา
ให้้เพื่่อสิิทธิิแก่่หญิิงในการเลืือกคำำ�นำำ�หน้้านามของตนหลัังแต่่งงานได้้ ซึ่่�งเป็็นหลัักการ
เดีียวกัันกัับแนวคำำ�วิินิิจฉััยศาลรััฐธรรมนููญและบทบััญญััติิของกฎหมายชื่่อบุุคคลนั่่�นเอง
กล่่าวคืือเป็็นการยอมรัับให้้บุุคคลมีีเสรีีภาพในการเลืือกจะแสดงสถานะการสมรสของตน
ผ่่านชื่่อของตนหรืือไม่่ก็็ได้้
บทบััญญััติิแห่่งกฎหมายเรื่่องต่่อมาที่่�มีีการแก้้ไขเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับคำำ�วิินิิจฉััย
ของศาลรััฐธรรมนููญก็็เป็็นเรื่่องของความเท่่าเทีียมกัันระหว่่างหญิิงชาย ได้้แก่่พระราช
กำำ�หนดแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร (ฉบัับที่่� ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีีของการ
คำำ�นวณภาษีีเงิินได้้ ซึ่่�งเป็็นการแก้้ไขเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับคำำ�วิินิิจฉััยศาลรััฐธรรมนููญที่่�
๑๗/๒๕๕๕ วัันที่่� ๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๕ ซึ่่�งวิินิิจฉััยว่่าประมวลรััษฎากรที่่�เดิิมกำำ�หนด
ให้้เฉพาะภริิยาที่่�มีีเงิินได้้พึึงประเมิินตาม มาตรา ๔๐ (๑) ให้้สามารถแยกยื่่นรายการและ
เสีียภาษีีต่่างหาก โดยมิิให้้ถืือว่่าเป็็นเงิินได้้ของสามีีได้้เฉพาะกรณีีดัังกล่่าวเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้
หญิิงมีีสามีีและคู่่�สามีีภริิยาในกรณีีที่่�ภริิยามีีเงิินได้้พึึงประเมิินตามมาตรา ๔๐ อนุุมาตรา
อื่่น ๆ จึึงต้้องเสีียภาษีีรวมกัันในอััตราที่่�สููงกว่่าเมื่่อเทีียบกัับหญิิงโสดที่่�มีีเงิินได้้พึึงประเมิิน
ในลัักษณะเดีียวกััน จนเป็็นผลให้้คู่่�สมรสที่่�มีีรายได้้และภาระทางภาษีีที่่�สููงหลายคู่่�ไม่่นิิยม
จดทะเบีียนสมรสกัันตามกฎหมาย เพราะไม่่ประสงค์์จะต้้องรัับภาระภาษีีเพิ่่�มขึ้้�น จึึงขััดต่่อ
ความเสมอภาคของชายและหญิิง และยัังเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคล
เพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่างในเรื่่องสถานะของบุุคคลภายหลัังจากการสมรส
ในทุุกประเทศที่่�ถืือหลัักความเป็็นกฎหมายสููงสุุดของรััฐธรรมนููญ จะต้้องมีีองค์์กร
ที่่�มีีอำำ�นาจวิินิิจฉััยชี้้�ขาดว่่าบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายและการกระทำำ�ใดมีีปััญหาความชอบ
ด้้วยรััฐธรรมนููญหรืือไม่่ ทั้้�งที่่�เป็็นศาลรััฐธรรมนููญ หรืือที่่�บางประเทศเรีียกว่่าคณะตุุลาการ
รััฐธรรมนููญและในหลายประเทศเป็็นอำำ�นาจของศาลสููงสุุดของประเทศนั้้�น ในทางทฤษฎีี
เรีียกว่่าองค์์กรตุุลาการทางรััฐธรรมนููญ (Constitutional Justice) นั้้�น ถืือเสมืือนเป็็น
ผู้้�ใช้้อำำ�นาจนิิติิบััญญััติิในทางปฏิิเสธ (Negative Legislator) เพราะองค์์กรตุุลาการดััง
กล่่าวมีีอำำ�นาจในการ “ยกเลิิก” กฎหมายที่่�ตราขึ้้�นแล้้วโดยฝ่่ายนิิติิบััญญััติิที่่�มีีเนื้้�อหา
ขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญรวมถึึงหลัักการอื่่นอัันมีีคุุณค่่าเทีียบเท่่ากัับรััฐธรรมนููญ เช่่น
หลัักนิิติิธรรม สิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ด้้วย แต่่ก็็มิิได้้หมายความว่่า
องค์์กรตุุลาการจะใช้้อำำ�นาจนิิติิบััญญััติิในทางปฏิิเสธนั้้�นไปยกเลิิกกฎหมายได้้ด้้วยตนเอง
หรืือออกคำำ�สั่่�งให้้ฝ่่ายนิิติิบััญญััติิหรืือฝ่่ายบริิหารแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย แต่่การที่่�ศาล
รััฐธรรมนููญและองค์์กรเทีียบเท่่านี้้�สามารถใช้้อำำ�นาจในลัักษณะดัังกล่่าว ก็็เนื่่องมาจาก
การที่่�มีีประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายหรืือกระทบกระเทืือนต่่อสิิทธิิเสรีีภาพ
ขึ้้�นแล้้วในทางความเป็็นจริิงจากการใช้้อำำ�นาจรััฐ ได้้โต้้แย้้งโดยช่่องทางต่่าง ๆ ตาม
รััฐธรรมนููญ เพื่่อเสนอคำำ�ร้้องขอให้้ศาลรััฐธรรมนููญตรวจสอบความชอบด้้วยรััฐธรรมนููญ
ของบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายเหล่่านั้้�น
แม้้ว่่าโดยสถานะขององค์์กรตุุลาการของศาลรััฐธรรมนููญนั้้�น จะไม่่ใช่่องค์์กรที่่�
จะใช้้อำำ�นาจในลัักษณะที่่�ริิเริ่่�มขึ้้�นได้้เอง แต่่จะใช้้อำำ�นาจนั้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่อมีีผู้้�มาร้้องขอพึ่่�ง
อำำ�นาจศาลเพื่่อขจััดความเดืือดร้้อนเสีียหาย ศาลรััฐธรรมนููญจึึงจะดำำ�เนิินการคุ้้�มครอง
สิิทธิิหรืือเสรีีภาพให้้ได้้ภายใต้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�มีี ภายใต้้กระบวนการใช้้อำำ�นาจอย่่างศาล
คืือจะต้้องวิินิิจฉััยในกรณีีที่่�เรื่่องนั้้�นมีีปััญหาเกิิดขึ้้�นจริิงแล้้ว และต้้องวิินิิจฉััยในขอบเขต
ที่่�ขอให้้วิินิิจฉััยเท่่านั้้�น หรืือที่่�เรีียกว่่า “วิินิิจฉััยไม่่ให้้ขาดหรืือเกิินคำำ�ขอ”
ด้้วยหน้้าที่่�และอำำ�นาจในลัักษณะดัังกล่่าวนั้้�นเอง ศาลรััฐธรรมนููญก็็ยัังสามารถ
คุ้้�มครองสิิ ทธิิ หรืื อ เสรีีภาพของประชาชนจากกฎหมายที่่� อ าจจะไม่่ เ ท่่ า ทัั น ต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและบริิบทจนก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน
นั้้�น จึึงเป็็นเหมืือนส่่วนหนึ่่ง� แห่่งการปฏิิรูปู กฎหมายให้้สอดรัับกัับคุุณค่่าใหม่่ในปััจจุุบันั และ
ในอนาคต ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิรููปทางกฎหมายและกระบวนยุุติิธรรมของประเทศ
ตามเจตนารมณ์์ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยฉบัับปััจจุุบััน ซึ่่�งได้้บััญญััติิไว้้ใน

มาตรา ๒๕๘ ค. และ ง. ซึ่่�งอ้้างถึึง มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่่�ง ในส่่วนที่่�บััญญััติิว่่า “รััฐพึึง
จััดให้้มีีกฎหมายเพีียงเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และยกเลิิกหรืือปรัับปรุุงกฎหมายที่่�หมดความจำำ�เป็็น
หรืือไม่่สอดคล้้องกัับสภาพการณ์์ หรืือที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีีวิิตหรืือการประกอบ
อาชีีพโดยไม่่ชัักช้้าเพื่่อไม่่ให้้เป็็นภาระแก่่ประชาชน...” ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและส่่งผล
ให้้เห็็นถึึงความเปลี่่�ยนแปลงได้้จริิง
พร้้อมกัันนี้้� ศาลรััฐธรรมนููญและสำำ�นัักงานศาลรััฐธรรมนููญจึึงนำำ�เอาเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�ทัันสมััยเข้้ามาเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกต่่อกระบวนการยื่่นคำำ�ร้้องของบุุคคล
ซึ่่�งถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือเสรีีภาพที่่�รััฐธรรมนููญคุ้้�มครองไว้้รวมถึึงคำำ�ร้้องอื่่น ๆ โดยช่่องทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Filing) ตลอดจนการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารและสาระความรู้้�ผ่่านทาง
ช่่องทางสื่่อใหม่่ต่่าง ๆ ของสำำ�นัักงานศาลรััฐธรรมนููญโดยช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
ให้้ ป ระชาชนสามารถใช้้ สิิ ทธิิ ท างศาลรัั ฐ ธรรมนูู ญ หรืื อ รัั บ สาระความรู้้�จากสำำ�นัั ก งาน
ศาลรััฐธรรมนููญได้้ โดยสะดวกจากทุุก ๆ ที่่�โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเดิินทางมาถึึงที่่�ทำำ�การ ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่ของผู้้�คนในยุุคปััจจุุบัันและยัังเป็็นการป้้องกัันและลดโอกาสการ
ติิดเชื้้�อหรืือการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่่�เป็็นภััย
คุุกคามล่่าสุุดต่่อมนุุษยชาติิและสัังคมอีีกด้้วย
การที่่� ศ าลรัั ฐ ธรรมนูู ญ ปรัั บ และรัั บ ความเปลี่่� ย นแปลงดัั ง กล่่ า ว เป็็ น การ
แสดงออกซึ่่�งคำำ�มั่่�นแห่่งเจตจำำ�นงว่่าจะปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ใน
รััฐธรรมนููญ เพื่่อการคุ้้�มครองสิิทธิิหรืือเสรีีภาพของประชาชน การธำำ�รงไว้้ซึ่่�งหลััก
นิิติิธรรมและความยุุติิธรรมตามธรรมชาติิ ตลอดจนความวััฒนาถาวรของประเทศ
ชาติิและการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
ให้้ธำำ�รงคงอยู่่�ตลอดไป

“ยึึดหลัักนิิติิธรรม ค้ำำ��จุุนประชาธิิปไตย ห่่วงใยสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน”
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