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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
ระหวาง
ระหวาง

นายณฐพร โตประยูร

ผูรอง

พรรคอนาคตใหม ที่ ๑ นายธนาธร จึงรุง เรืองกิจ ที่ ๒
นายปยบุตร แสงกนกกุล ที่ ๓
และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ที่ ๔
ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
นายณฐพร โตประยูร ผูร อ ง ยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูรองกลาวอางวาพรรคอนาคตใหม ผูถูกรองที่ ๑ นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองที่ ๒
นายปยบุตร แสงกนกกุล ผูถ กู รองที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ผูถ กู รองที่ ๔ ใชสทิ ธิ
หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผูถูกรองทั้งสี่กระทําการดังนี้
๑. เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ ซึง่ มีผถู กู รองที่ ๒ เปนหัวหนาพรรค ผูถ กู รองที่ ๓
เปนเลขาธิการพรรค และผูถูกรองที่ ๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค ในการขอจดทะเบียน
จัดตัง้ พรรคการเมือง ผูถ กู รองที่ ๑ ไดเสนอขอบังคับพรรคในหลายขอทีม่ ถี อ ยคําวา “หลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ” แตไมมีถอยคําวา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
ซึ่งแตกตางจากพรรคการเมืองอื่น แสดงใหเห็นวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมมีขอความ
สวนใดที่ยอมรับถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น
ขอบังคับพรรคผูถ กู รองที่ ๑ จึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่บัญญัติใหขอบังคับของพรรคการเมืองตองไมมีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตองไมเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่จึงมีเจตนาที่จะลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙

๑๒๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

๒. นโยบายพรรคผูถ กู รองที่ ๑ ขัดตอพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) เนือ่ งจากการแถลงนโยบายพรรคผูถ กู รองที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผูถ กู รองที่ ๓ ไดแสดงความคิดเห็นใหลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมวาดวยธรรมนูญศาลอาญาระหวาง
ประเทศ ซึง่ เปนไปตามนโยบายพรรคผูถ กู รองที่ ๑ ขอ ๗ (๑) วรรคสอง ทีก่ าํ หนดวา “... ตลอดจนดําเนินการ
และอนุวัตการตามขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” แสดงใหเห็นถึงเจตนา
ของผูถูกรองที่ ๓ ที่อยากใหมีการลงนามเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของผูถูกรองที่ ๑ ที่ตองการลด
บทบาทของพระมหากษัตริย อีกทั้งนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขอ ๗ (๑) วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวา
“พรรคอนาคตใหมมุงแกปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลายใหสอดคลอง
กับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ในการนี้ จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ ...” แสดงใหเห็นวาผูถูกรองทั้งสี่มีความมุงมั่นในอุดมการณลมลางการปกครองระบอบ
กษัตริย ซึ่งนํามาสูนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) ทําใหขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) ถือไดวาเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๑) และ (๒)
๓. การทีผ่ ถู กู รองที่ ๑ กําหนดใหใชสญ
ั ลักษณของพรรคทีม่ ลี กั ษณะสามเหลีย่ มดานเทากลับหัว
ซึง่ มีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมนิ าติ โดยเชือ่ กันวาสมาคมดังกลาวอยูเ บือ้ งหลังการลมลางการปกครอง
ระบอบกษัตริยของหลายประเทศในทวีปยุโรป ผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนพรรคการเมืองที่เปนอันตราย
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การทีผ่ ถู กู รองทัง้ สีอ่ อกขอบังคับ นโยบาย และตราสัญลักษณ รวมถึงการหาเสียง การปราศรัย
ในการเลือกตัง้ การใหสมั ภาษณตอ สือ่ มวลชน การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการแกไขรัฐธรรมนูญและ
แนวคิดที่ผานมาของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
และผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แลว แตอยั การสูงสุดไมดาํ เนินการภายในสิบหาวัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั คํารองขอ ผูร อ งจึงยืน่ คํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ขอใหพจิ ารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ดังนี้
(๑) ขอบังคับพรรคผูถ กู รองที่ ๑ เปนโมฆะ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑)
(๒) ผูถูกรองทั้งสี่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
(๓) มีคาํ สัง่ ยุบพรรคผูถ กู รองที่ ๑ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูถ กู รองที่ ๒ ผูถ กู รอง
ที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๒ วรรคสอง

๑๒๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีทผี่ รู อ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาการกระทําของผูถ กู รอง
ทั้งสี่เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ซึ่งผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แลว แตอยั การสูงสุดมิไดดาํ เนินการ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ที่ผูรอง
จะยืน่ คํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได จึงมีคาํ สัง่ รับคํารองและคํารองเพิม่ เติมไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปนการใชสิทธิ
หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดจดทะเบียนจัดตัง้ ผูถ กู รองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองที่ ๒ เปนหัวหนาพรรค
นายปยบุตร แสงกนกกุล ผูถ กู รองที่ ๓ เปนเลขาธิการพรรค และผูถ กู รองที่ ๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ เปนหลักการสําคัญที่มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคน
มีสว นรวมในการปกปองคุม ครองและพิทกั ษรกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพร มิใหถูกลมลางหรือเซาะกรอนบอนทําลายไปโดยไมชอบ โดยให
ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาทีต่ รวจสอบและมีอาํ นาจวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําทีม่ ชิ อบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ เสียกอนทีก่ ารกระทํานัน้ จะบังเกิดผล โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกัน
ไวลว งหนาเพือ่ จะไดมโี อกาสตรวจสอบและวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําทีจ่ ะเปนอันตรายตอระบอบ
การปกครองของประเทศมิใหเกิดขึ้นได แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเลิกการกระทํา
ทีอ่ าจเปนการใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองไมหางไกลจนเกินเหตุตามสภาวการณที่ปรากฏ
แกวญ
ิ ูชนสวนใหญในสังคมไทย ทัง้ ยังตองกําลังดําเนินอยูแ ละยังไมสาํ เร็จเสร็จสิน้ ไป ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได แตไมรวมถึงการสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะการสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ ง ที่บัญญัติวา “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ไดวาพรรคการเมืองใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้น (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที าง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข...”

๑๒๓

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมือ่ พิจารณาตามคํารอง คํารองเพิม่ เติม และเอกสารประกอบแลว เปนกรณีทผี่ รู อ งกลาวอาง
วาการออกขอบังคับ นโยบาย และสัญลักษณของพรรคผูถ กู รองที่ ๑ เปนการใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง เนื่องจากขอบังคับ นโยบาย และสัญลักษณของพรรคดังกลาว มีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) นัน้
เห็นวา กรณีดงั กลาวเปนการกลาวอางของผูร อ งวาขอบังคับพรรค ผูถ กู รองที่ ๑ ซึง่ หมายความรวมถึง
นโยบายและภาพเครือ่ งหมายไมถกู ตองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ซึ่งการออกขอบังคับของพรรคการเมืองเปนสวนหนึ่ง
ของขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง อันเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการยืน่ คําขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองนัน้ ผูย นื่ คําขอจะตองยืน่ ขอบังคับพรรค
ไปพรอมกับคําขอดวย ตอจากนัน้ นายทะเบียนพรรคการเมืองจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเอกสารหลักฐานที่ยื่น หากคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐานที่ยื่น
มีความถูกตองครบถวน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะรับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองและใหประกาศการจัดตัง้ พรรคการเมืองนัน้ ในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป เมื่อผูถูกรองที่ ๒ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมือง
และนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดรบั จดทะเบียน
จัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ และมีประกาศการจัดตัง้ พรรคผูถ กู รองที่ ๑ ในราชกิจจานุเบกษา
แลว กรณียอมแสดงใหเห็นไดในเบื้องตนวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมมีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) เนื่องจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองไดตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหจดทะเบียน
จัดตั้งเปนพรรคการเมืองได อยางไรก็ตาม ถาปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาขอบังคับพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ที่ไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเปนหนาที่และอํานาจ
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติ
ใหเพิกถอนขอบังคับดังกลาวไดตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ซึ่งขอเท็จจริงในคดีนี้หาไดเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นไม ทั้งผูถูกรองทั้งสี่ก็มิไดมีการกระทําอื่นใดนอกเหนือจากการจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองของผูถ กู รองที่ ๑ เพิม่ เติมขึน้ ในภายหลังอีก กรณีจงึ ยังไมปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอ
ทีจ่ ะฟงไดวา การกระทําของผูถ กู รองทัง้ สีเ่ ปนการใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง

๑๒๔

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

อยางไรก็ดี การยื่นคํารองของผูรองนี้ คงเปนเพียงขอหวงใยของผูรองในฐานะพลเมืองที่มี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยแ ละระบอบการปกครองของประเทศ เนือ่ งจากขอบังคับพรรคผูถ กู รองที่ ๑
ที่ใชถอยคําวา “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนรายการคําประกาศ
อุดมการณทางการเมือง ขอ ๖ วรรคสอง ซึ่งกําหนดวา “พรรคอนาคตใหมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ ...” การใชถอยคําในขอบังคับของพรรคเมืองดังกลาวควรที่จะใหมีความชัดเจน ไมมี
ความคลุมเครือ แตกตางจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อันอาจกอใหเกิดความแตกแยกระหวาง
ชนในชาติตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๓) ได
ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหนาทีแ่ ละอํานาจทีจ่ ะพิจารณาและมีมติใหเพิกถอนขอบังคับนัน้ ไดตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพื่อปองกันความสับสนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผูเกี่ยวของจะไดชวยกัน
แกไขเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป
สวนกรณีทผี่ รู อ งกลาวอางวาผูถ กู รองที่ ๒ ผูถ กู รองที่ ๓ และผูถ กู รองที่ ๔ มีพฤติการณ แนวคิด
ทัศนคติ คลัง่ ไคลปรัชญาตะวันตก เปนขบวนการปฏิกษัตริยน ยิ ม มีแนวความคิดทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางของสังคมไทย โดยการแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาตาง ๆ ทั้งกอนและหลังการจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังปรากฏตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณชนที่ผานมา เชน การใหสัมภาษณ
กับสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไข
รัฐธรรมนูญและการแสดงความคิดเห็นในชองทางตาง ๆ เปนตน นั้น เห็นวาการพิจารณาวาบุคคลใด
จะใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง จะตองปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเห็น
ถึงความมุงหมายและความประสงคนั้นถึงระดับที่วิญูชนควรจักอาจคาดเห็นไดวานาจะทําให
เกิดผลเปนการใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยการกระทํานัน้ จะตองกําลังดําเนินอยูแ ละไมหา งไกลเกินกวาเหตุ แตขอ เท็จจริง
เทาที่ปรากฏในคดีเปนเพียงขอมูลขาวสารจากเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพและสื่ออินเทอรเน็ต และยังไม
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองทั้งสี่มีพฤติการณหรือการกระทําตามความคิดเห็นที่ผูรองกลาวอาง
แตอยางใด กรณีจึงยังไมปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอที่จะฟงไดวาการกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปน
การใชสทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง สวนกรณีการกระทําอื่นใดของผูถูกรองทั้งสี่จะเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอืน่ หรือไม เปนเรือ่ งทีต่ อ งไปวากลาวกันอีกสวนหนึง่ ตางหาก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่
ตามที่ผูรองกลาวอางไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง

๑๒๕

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

