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๑๒๑

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๓ 

            วนัที ่๒๑ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๖๓
เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙

            นายณฐพร  โตประยูร                          ผูรอง
       ระหวาง 

พรรคอนาคตใหม ที ่๑ นายธนาธร  จงึรุงเรอืงกจิ ที ่๒
นายปยบุตร  แสงกนกกุล ที่ ๓ 
และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ที่ ๔       ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
นายณฐพร โตประยรู ผูรอง ยืน่คาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๙ 

โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูรองกลาวอางวาพรรคอนาคตใหม ผูถูกรองที่ ๑ นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองที่ ๒ 

นายปยบตุร แสงกนกกุล ผูถกูรองที ่๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ผูถกูรองที ่๔ ใชสทิธิ
หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผูถูกรองทั้งสี่กระทําการดังนี้

๑. เมือ่วันที ่๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังไดจดทะเบียนจัดต้ังพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ ซึง่มผีูถกูรองที ่๒ เปนหวัหนาพรรค ผูถกูรองที ่๓ 
เปนเลขาธิการพรรค และผูถูกรองท่ี ๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค ในการขอจดทะเบียน
จดัตัง้พรรคการเมอืง ผูถกูรองที ่๑ ไดเสนอขอบงัคบัพรรคในหลายขอทีม่ถีอยคาํวา “หลกัประชาธปิไตย
ตามรัฐธรรมนูญ” แตไมมีถอยคําวา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
ซึ่งแตกตางจากพรรคการเมืองอื่น แสดงใหเห็นวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมมีขอความ
สวนใดท่ียอมรับถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น 
ขอบงัคบัพรรคผูถกูรองที ่๑ จงึไมเปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่บัญญัติใหขอบังคับของพรรคการเมืองตองไมมีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตองไมเปล่ียนแปลง
รูปแบบของรัฐ การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่จึงมีเจตนาที่จะลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ 

ระหวาง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๒๒

๒. นโยบายพรรคผูถกูรองที ่๑ ขดัตอพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) เนือ่งจากการแถลงนโยบายพรรคผูถกูรองท่ี ๑ เมือ่วันที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
ผูถกูรองที ่๓ ไดแสดงความคดิเห็นใหลงนามสตัยาบนัธรรมนญูกรงุโรมวาดวยธรรมนญูศาลอาญาระหวาง
ประเทศ ซึง่เปนไปตามนโยบายพรรคผูถกูรองที ่๑ ขอ ๗ (๑) วรรคสอง ทีก่าํหนดวา “... ตลอดจนดําเนินการ
และอนุวัตการตามขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน” แสดงใหเห็นถึงเจตนา
ของผูถูกรองที่ ๓ ที่อยากใหมีการลงนามเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของผูถูกรองที่ ๑ ที่ตองการลด
บทบาทของพระมหากษัตริย อีกทั้งนโยบายพรรคผูถูกรองท่ี 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
ตอการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) ถือไดวาเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๑) และ (๒)

๓. การทีผู่ถกูรองที ่๑ กาํหนดใหใชสญัลกัษณของพรรคท่ีมลีกัษณะสามเหล่ียมดานเทากลบัหวั
ซึง่มีความเหมือนกบัสมาคมอิลลมูนิาต ิโดยเช่ือกนัวาสมาคมดังกลาวอยูเบ้ืองหลังการลมลางการปกครอง
ระบอบกษัตริยของหลายประเทศในทวีปยุโรป ผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนพรรคการเมืองที่เปนอันตราย
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

การท่ีผูถกูรองทัง้สีอ่อกขอบังคบั นโยบาย และตราสญัลกัษณ รวมถงึการหาเสยีง การปราศรยั
ในการเลอืกต้ัง การใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน การแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการแกไขรฐัธรรมนญูและ
แนวคิดที่ผานมาของผูถูกรองท่ี ๒ และผูถูกรองท่ี ๓ เปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ 
และผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
ดงักลาวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๙ วรรคสอง แลว แตอยัการสงูสดุไมดาํเนนิการภายในสบิหาวนั
นบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํรองขอ ผูรองจึงยืน่คํารองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนูญเพือ่ขอใหพจิารณาวินจิฉยั
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ดังนี้

(๑) ขอบงัคบัพรรคผูถกูรองที ่๑ เปนโมฆะ ไมชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑)

(๒) ผูถูกรองทั้งสี่กระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)

(๓) มคีาํสัง่ยุบพรรคผูถกูรองที ่๑ และเพกิถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูถกูรองที ่๒ ผูถกูรอง
ที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๒ วรรคสอง  
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๑๒๓

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ หรือไม
พจิารณาแลวเหน็วา เปนกรณทีีผู่รองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัวาการกระทาํของผูถูกรอง

ทั้งสี่เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ซึ่งผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพ่ือรองขอให
ศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัสัง่การตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๙ วรรคสอง แลว แตอยัการสงูสดุมไิดดาํเนินการ
ภายในสิบหาวนันับแตวันที่ไดรับคํารองขอ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ที่ผูรอง
จะยืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญูได จงึมคีาํสัง่รบัคาํรองและคาํรองเพิม่เตมิไวพจิารณาวนิจิฉยั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปนการใชสิทธิ

หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือไม

พจิารณาแลวเหน็วา เมือ่วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ นายทะเบยีนพรรคการเมอืงโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดจดทะเบยีนจัดตัง้ผูถกูรองที ่๑ เปนพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ และประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองท่ี ๒ เปนหัวหนาพรรค 
นายปยบตุร แสงกนกกุล ผูถกูรองที ่๓ เปนเลขาธิการพรรค และผูถกูรองที ่๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ เปนหลักการสําคัญที่มุ งหมายใหชนชาวไทยทุกคน
มสีวนรวมในการปกปองคุมครองและพทิกัษรกัษาการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพร มิใหถูกลมลางหรือเซาะกรอนบอนทําลายไปโดยไมชอบ โดยให
ศาลรัฐธรรมนูญมหีนาทีต่รวจสอบและมีอาํนาจวินจิฉยัสัง่การใหเลกิการกระทําทีม่ชิอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง เสยีกอนท่ีการกระทําน้ันจะบังเกิดผล โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกัน
ไวลวงหนาเพือ่จะไดมโีอกาสตรวจสอบและวนิจิฉยัสัง่การใหเลกิการกระทาํทีจ่ะเปนอนัตรายตอระบอบ
การปกครองของประเทศมิใหเกิดขึ้นได แตการท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเลิกการกระทํา
ทีอ่าจเปนการใชสทิธหิรอืเสรภีาพเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขไดน้ัน การกระทําดังกลาวจะตองไมหางไกลจนเกินเหตุตามสภาวการณที่ปรากฏ
แกวญิชูนสวนใหญในสังคมไทย ทัง้ยงัตองกําลงัดาํเนินอยูและยังไมสาํเร็จเสร็จสิน้ไป ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได แตไมรวมถึงการสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะการสั่ง
ยุบพรรคการเมืองน้ันตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ไดวาพรรคการเมืองใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือส่ังยุบ
พรรคการเมืองนั้น (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึง่มิไดเปนไปตามวิถทีาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข...”
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๒๔

เมือ่พจิารณาตามคํารอง คาํรองเพ่ิมเติม และเอกสารประกอบแลว เปนกรณีทีผู่รองกลาวอาง
วาการออกขอบงัคบั นโยบาย และสัญลกัษณของพรรคผูถกูรองท่ี ๑ เปนการใชสทิธหิรอืเสรีภาพเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ 
วรรคหน่ึง เน่ืองจากขอบังคับ นโยบาย และสัญลักษณของพรรคดังกลาว มีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ไมเปนไปตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) นัน้ 
เห็นวา กรณดีงักลาวเปนการกลาวอางของผูรองวาขอบงัคบัพรรค ผูถูกรองที ่๑ ซึง่หมายความรวมถงึ
นโยบายและภาพเครือ่งหมายไมถกูตองตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ซึ่งการออกขอบังคับของพรรคการเมืองเปนสวนหน่ึง
ของข้ันตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง อันเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองน้ัน ผูยืน่คาํขอจะตองย่ืนขอบงัคับพรรค
ไปพรอมกบัคาํขอดวย ตอจากนัน้นายทะเบยีนพรรคการเมอืงจะทาํการตรวจสอบความถกูตองครบถวน
ของเอกสารหลักฐานที่ยื่น หากคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐานที่ยื่น
มีความถูกตองครบถวน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กจ็ะรับจดทะเบยีนจดัต้ังพรรคการเมอืงและใหประกาศการจดัตัง้พรรคการเมอืงนัน้ในราชกจิจานเุบกษา
ตอไป เมื่อผูถูกรองท่ี ๒ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองท่ี ๑ เปนพรรคการเมือง 
และนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรบัจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ และมปีระกาศการจัดตัง้พรรคผูถกูรองท่ี ๑ ในราชกจิจานเุบกษา
แลว กรณียอมแสดงใหเห็นไดในเบื้องตนวาขอบังคับพรรคผูถูกรองท่ี ๑ ไมมีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัิ
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 ทั้งผู ถูกรองทั้งส่ีก็มิไดมีการกระทําอื่นใดนอกเหนือจากการจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองของผูถกูรองท่ี ๑ เพิม่เติมขึน้ในภายหลังอีก กรณีจงึยงัไมปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอ
ทีจ่ะฟงไดวาการกระทําของผูถกูรองทัง้สีเ่ปนการใชสทิธหิรอืเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
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ก.ค. - ส.ค. ๖๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๒๕

อยางไรก็ดี การย่ืนคํารองของผูรองน้ี คงเปนเพียงขอหวงใยของผูรองในฐานะพลเมืองท่ีมี
ตอสถาบนัพระมหากษตัรยิและระบอบการปกครองของประเทศ เนือ่งจากขอบงัคบัพรรคผูถกูรองที ่๑ 
ที่ใชถอยคําวา “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนรายการคําประกาศ
อุดมการณทางการเมือง ขอ ๖ วรรคสอง ซึ่งกําหนดวา “พรรคอนาคตใหมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ ...” การใชถอยคําในขอบังคับของพรรคเมืองดังกลาวควรที่จะใหมีความชัดเจน ไมมี
ความคลุมเครือ แตกตางจากบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ทีบ่ญัญตัวิา “ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อันอาจกอใหเกิดความแตกแยกระหวาง
ชนในชาตติามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๓) ได 
ซึง่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาทีแ่ละอํานาจท่ีจะพิจารณาและมีมติใหเพิกถอนขอบงัคับนัน้ไดตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพื่อปองกันความสับสนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผูเก่ียวของจะไดชวยกัน
แกไขเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป

สวนกรณีทีผู่รองกลาวอางวาผูถกูรองท่ี ๒ ผูถกูรองท่ี ๓ และผูถกูรองท่ี ๔ มพีฤติการณ แนวคิด 
ทศันคต ิคลัง่ไคลปรชัญาตะวันตก เปนขบวนการปฏกิษัตรยินิยม มแีนวความคดิทีต่องการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของสังคมไทย โดยการแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาตาง ๆ  ทั้งกอนและหลังการจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังปรากฏตามส่ือมวลชนและส่ือสาธารณชนท่ีผานมา เชน การใหสัมภาษณ
กับสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชน การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไข
รัฐธรรมนูญและการแสดงความคิดเห็นในชองทางตาง ๆ เปนตน นั้น เห็นวาการพิจารณาวาบุคคลใด
จะใชสทิธหิรอืเสรภีาพเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง จะตองปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเหน็
ถึงความมุงหมายและความประสงคนั้นถึงระดับที่วิญูชนควรจักอาจคาดเห็นไดวานาจะทําให
เกดิผลเปนการใชสิทธหิรือเสรภีาพเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมขุ โดยการกระทาํนัน้จะตองกาํลงัดําเนนิอยูและไมหางไกลเกนิกวาเหตุ แตขอเทจ็จรงิ
เทาที่ปรากฏในคดีเปนเพียงขอมูลขาวสารจากเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพและสื่ออินเทอรเน็ต และยังไม
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองทั้งสี่มีพฤติการณหรือการกระทําตามความคิดเห็นที่ผูรองกลาวอาง
แตอยางใด กรณีจึงยังไมปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะฟงไดวาการกระทําของผูถูกรองท้ังสี่เปน
การใชสทิธหิรอืเสรภีาพเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง สวนกรณีการกระทําอื่นใดของผูถูกรองทั้งสี่จะเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนหรอืไม เปนเรือ่งทีต่องไปวากลาวกนัอกีสวนหนึง่ตางหาก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่

ตามท่ีผูรองกลาวอางไมเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
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