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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๑/๒๕๖๓

เรือ่ งพิจารณาที่ ๙/๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

นายณฐพร โตประยูร

ผูร อ ง

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

ผูถ กู รอง

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
นายณฐพร โตประยูร ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
สาระสําคัญตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดดังนี้
ผูรองกลาวอางวาพรรคอนาคตใหม ผูถูกรองที่ ๑ นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองที่ ๒
นายปยบุตร แสงกนกกุล ผูถูกรองที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ผูถูกรองที่ ๔
ใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผูถูกรองทั้งสี่กระทําการ ดังนี้
๑. เมื่ อ วั น ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ ซึ่งมีผูถูกรองที่ ๒ เปนหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ เปนเลขาธิการพรรค และผูถูกรองที่ ๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค ในการขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ผูถูกรองที่ ๑ ไดเสนอขอบังคับพรรคในหลายขอที่มีถอยคําวา “หลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ” แตไมมีถอยคําวา “ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ”
ซึ่งแตกตางจากพรรคการเมืองอื่น แสดงใหเห็นวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมมีขอความสวนใด
ที่ยอมรับถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งขอบังคับพรรคดังกลาว
เปนไปตามแนวคิด พฤติการณ และการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ที่แสดงความคิดเห็น
ปรากฏตามสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ผานมา เชน กรณีที่ผูถูกรองที่ ๒ เปนนายทุนของเว็บไซต
และนิตยสารฟาเดียวกัน การใหสัมภาษณนิตยสารมติชนสุดสัปดาหฉบับประจําวันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
เกี่ยวกับการสนับสนุน การชุมนุม ของกลุม แนวรว มประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
และการพบปะนิสิตนักศึกษาและประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
โดยประกาศจะทําภารกิจของคณะราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๕ ใหสําเร็จ กรณีที่ผูถูกรองที่ ๓ ไดแสดงความคิดเห็น
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในงานเสวนา เรื่อง เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธยที่คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดเสวนาในหัวขอเรื่อง การเมือง ความยุติธรรม
สถาบันกษัตริย เปนตน ดังนั้น ขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่บัญ ญัติใหขอบังคับ ของพรรคการเมือ ง
ตองไมมีลักษณะเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตองไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่จึงมีเจตนาที่จะลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
๒. นโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓) เนื่องจากการแถลงนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผูถูกรองที่ ๓ ไดแสดงความคิดเห็นใหลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมวาดวยธรรมนูญศาลอาญาระหวางประเทศ
ซึ่งเปนไปตามนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขอ ๗ (๑) วรรคสอง ที่กําหนดวา “... ตลอดจนดําเนินการ
และอนุวัตการตามขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” แสดงใหเห็นถึงเจตนา
ของผูถูกรองที่ ๓ ที่อยากใหมีการลงนามเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของผูถูกรองที่ ๑ ที่ตองการลดบทบาท
ของพระมหากษัตริย อีกทั้งนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขอ ๗ (๑) วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวา “พรรคอนาคตใหม
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มุงแกปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลายใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ในการนี้ จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ...” แสดงใหเห็นวา
ผูถูกรองทั้งสี่มีความมุงมั่นในอุดมการณลมลางการปกครองระบอบกษัตริย ซึ่งนํามาสูนโยบายพรรคผูถูกรองที่ ๑
จึงขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๓)
ทํ า ให ข อ บั ง คั บ พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ มี ลั ก ษณะเป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) ถือไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๑) และ (๒)
๓. การที่ผูถูกรองที่ ๑ กําหนดใหใชสัญลักษณของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมดานเทากลับหัว
ซึ่งมีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ โดยเชื่อกันวาสมาคมดังกลาวอยูเบื้องหลังการลมลางการปกครอง
ระบอบกษัตริยของหลายประเทศในทวีปยุโรป เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณของผูถูกรองที่ ๑
ที่มีแนวนโยบายยึดถือปรัชญาความคิดขององคกรดังกลาว เชน ลมเลิกการกราบไหวเคารพครูอาจารย
ตามประเพณี ลมเลิกการยิ้มของคนไทย ไมตองหมอบกราบพระเจาองคไหน และลมเลิกการอุปถัมภทุกศาสนา
ผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนพรรคการเมืองที่เปนอันตรายตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
การที่ ผู ถู ก ร อ งทั้ ง สี่ อ อกข อ บั ง คั บ นโยบาย และตราสั ญ ลั ก ษณ รวมถึ ง การหาเสี ย ง
การปราศรัยในการเลือกตั้ง การใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
และแนวคิดที่ผานมาของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
และผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แล ว แต อั ย การสู ง สุ ด ไม ดํ า เนิ น การภายในสิ บ ห า วั น
นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผูรองจึง ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ดังนี้
(๑) ขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนโมฆะ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๓ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๒) ผู ถู ก ร อ งทั้ ง สี่ ก ระทํ า การเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศ โดยวิ ธี ก าร
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
(๓) มีคําสั่ ง ยุบ พรรคผู ถูกรอ งที่ ๑ และเพิ กถอนสิทธิส มัครรั บ เลือ กตั้ง ของผูถู กรองที่ ๒
ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง
ผู ร อ งได ยื่ น คํ า ร อ งเพิ่ ม เติ ม กล า วอ า งว า ผู ถู ก ร อ งทั้ ง สี่ มี พ ฤติ ก ารณ แนวคิ ด ทั ศ นคติ
คลั่งไคลปรัชญาตะวันตก เปนขบวนการปฏิกษัตริยนิยมที่มองวาการดํารงอยูของสถาบันพระมหากษัตริย
อยางที่เปน มาโดยตลอดในสัง คมไทยไมสามารถไปดว ยกัน ไดกับ การเปนประชาธิป ไตยอยางแทจริง
มีแนวคิดที่ตองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทย ดังเห็นไดจากที่ผูถูกรองที่ ๒ ใหสัมภาษณในหนังสือ
โพสตขอความบนเฟซบุกสวนตัวและการรวมเสวนาบนเวทีตาง ๆ ผูถูกรองที่ ๓ ไดโพสตขอความบนเฟซบุกสวนตัว
และแสดงความคิดเห็นปรากฏตามสื่อมวลชนตาง ๆ และผูถูกรองที่ ๔ โดย นางสาวพรรณิการ วานิช
โฆษกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดโพสตขอความบนเฟซบุกสวนตัว
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไว
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม
และเอกสารประกอบแลว เปนกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทําของผูถูกรองทั้งสี่
เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ซึ่งผูรองไดใชสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แลว แตอัยการสูงสุดมิไดดําเนินการภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ที่ผูรองจะยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญได จึงมีคําสั่งรับคํารองและคํารองเพิ่มเติมไวพิจารณาวินิจฉัย และใหผูถูกรองทั้งสี่
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ผูถูกรองทั้งสี่ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. ผูรองไมใชผูมีสิทธิยื่นคํารอง เนื่องจากการกระทําของพรรคการเมืองอันเปนการลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น เปนกรณีที่พระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
๒. กรณีที่ผูรองกลาวอางวาขอบังคับพรรคผูถกู รองที่ ๑ ไมปรากฏถอยคําวา “ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” โดยใชถอยคําวา “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” แทนนั้น
ผูถกู รองทั้งสี่ชี้แจงวา ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนหลักการที่เปนอัตลักษณ
ทางรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ และเปนหลักการที่ดํารงอยูมาแตครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ไมวาจะมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเขียนไวอยางชัดแจงหรือไมก็ตาม โดยสถาบันพระมหากษัตริย
เปนศูนยรวมจิตใจของชนชาวไทย ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบกฎหมายไทย
จึงไมอาจมีความหมายเปนอยางอื่นนอกจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทรงเปนที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยจวบจนนิรันดร
เปนหลักการที่ไมอาจถูกละเมิดหรือแกไขได เพราะฉะนั้น ขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ใชคําวา
“หลัก ประชาธิป ไตยตามรั ฐ ธรรมนูญ ” ย อมหมายถึ ง ระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขเทานั้น
นอกจากนี้ ที่ผูรองกลาวอางวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนไปตามแนวคิดของผูถูกรองที่ ๒
ดังปรากฏตามขาวสื่อมวลชนวาผูถูกรองที่ ๒ เปนนายทุนของเว็บไซตและนิตยสารฟาเดียวกัน ผูถูกรองที่ ๒
ชี้แจงวา ตนเคยออกทุนประเดิมเพียงครั้งเดียวใหกับบรรณาธิการสํานักพิมพฟาเดียวกันในตอนเริ่มตนกิจการ
โดยไมเคยเขาไปกาวกายครอบงําการบริหารงานและสํานักพิมพดังกลาวไมเคยถูกตรวจสอบดําเนินคดีอาญา
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ สวนเว็บบอรดฟาเดียวกันเปนกระดานสนทนา
บนเครือขายอินเทอรเน็ตเชนเดียวกับเว็บบอรดอื่นซึ่งมีการควบคุมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และปจจุบันเว็บบอรดดังกลาวไดปดตัวลงแลว สําหรับการใหสัมภาษณ
นิตยสารมติชนสุดสัปดาหและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจคณะราษฎรนั้นก็มิใชการลมลาง
สถาบัน พระมหากษัต ริยแ ตอยางใด เพราะภารกิจของคณะราษฎรมีความมุงหมายใหป ระเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. กรณีที่ผูรองกลาวอางเกีย่ วกับนโยบายพรรคผูถกู รองที่ ๑ ผูถูกรองทั้งสี่ชี้แจงวา นโยบายพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมมีขอความใดที่บงบอกวาผูถูกรองทั้งสี่มีความมุงมั่นในอุดมการณลมลางการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตเปนการนึกคิดของผูรองทั้งสิ้น สวนการแกไข
รัฐธรรมนูญนั้น ผูถูกรองทั้งสี่ยืนยันวาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตองไมมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย
นอกจากนี้ ขอกลาวอางของผูรองเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของผูถูกรองที่ ๓ ที่ใหลงนาม
สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมนั้น ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญา
ระหวางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อไมใหผูกออาชญากรรมรายแรงที่สุดถูกปลดปลอยไปโดยไมไดรับการลงโทษ
เปนการยับยั้งการกออาชญากรรมรายแรงที่อาจจะเกิดในอนาคต สงเสริมความยุติธรรมในระดับสากล
และเสริม ความยุติธ รรมของรัฐ ภาคี ไมใ ชการลดทอนความคุ ม กัน ประมุขแห ง รัฐ หรื อเปลี่ย นแปลง
ระบอบการปกครองของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่ผูรองกลาวอาง แตอยางใด
๔. กรณีที่ผูรองกลาวอางเกี่ยวกับสัญลักษณพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองทั้งสี่ชี้แจงวาผูถูกรองที่ ๑
ไมใชสมาชิกขององคกรตามที่กลาวอาง และผูรองก็มิไดแสดงพยานหลักฐานที่แนชัดถึงการมีอยูจริง
ขององคกรดังกลาว รวมทั้งผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยมีนโยบายใด ๆ ตามที่กลาวอาง
๕. กรณีที่ผูรองกลาวอางวาผูถูกรองทั้งสี่มีพฤติการณ แนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคลปรัชญาตะวันตก
เปนขบวนการปฏิกษัตริยนิยม และมีแนวคิดตองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทย ผูถูกรองทั้งสี่
ชี้แจงวามิไดกระทําการหรือมีพฤติการณใด ๆ ที่ตอตานสถาบันพระมหากษัตริยหรือตองการที่จะลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอกลาวอางดังกลาวเปนการนึกคิดไปเอง
ของผูรอง สวนการโพสตขอ ความที่ผูรองกลาวอางวาเปนการกระทําของ นางสาวพรรณิการ วานิช นั้น
ขอเท็จจริงดังกลาวเกิดขึ้นในชวงเวลากอนที่ผูถูกรองที่ ๑ จะกอตั้งเปนพรรคการเมือง การกระทําดังกลาว
จึงไมเกี่ยวของกับผูถูกรองที่ ๑
ผูถูกรองทั้งสี่จึงมิไดกระทําการอันเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ตามที่ผูรองกลาวอางแตอยางใด
ขอใหศาลวินิจฉัยยกคํารองและจําหนายคดี
ผูรองยื่นคําคัดคานคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองทั้งสี่พรอมเอกสารประกอบ สรุปไดวา
การยื่นคํารองของผูรองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกประการ กรณีที่ผูถูกรองทั้งสี่ชี้แจงวา
หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ยอมหมายถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น
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เปนการกลาวอางโดยปราศจากเหตุผลที่จะรับฟงได สําหรับกรณีการลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม
วาดวยศาลอาญาระหวางประเทศนัน้ ผูรองกลาวอางวามีหลักฐานที่ยืนยันขอสรุปจากคณะกรรมาธิการตางประเทศ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีความเห็นพองกันวาประเทศไทยไมมีความจําเปนที่จะตองลงนาม
สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมดังกลาว และการที่ผูถูกรองทั้งสี่ยืนยันวาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
จะไมมกี ารแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริยนั้น มีความขัดกันกับพฤติการณ
การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่ สวนกรณีการเปนสมาชิกของสมาคมอิลลูมินาติเปนเพียงการเปรียบเทียบ
พฤติการณการกระทําของผูถูกรองทั้งสี่กับแนวคิดและวัตถุประสงคของสมาคมดังกลาวเทานั้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําคัดคานคําชี้แจง
แกขอกลาวหา และเอกสารประกอบแลว เห็น วา คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
จึงไมทําการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง และกําหนดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็น เดียววา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปน การใชสิทธิห รือเสรีภาพเพื่อลม ลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําคัดคานคําชี้แจงแกขอกลาวหา
และเอกสารประกอบ ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจดทะเบียนจัดตั้งผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูถูกรองที่ ๒ เปนหัวหนาพรรค
นายปยบุตร แสงกนกกุล ผูถูกรองที่ ๓ เปนเลขาธิการพรรค และผูถูกรองที่ ๔ เปนคณะกรรมการบริหารพรรค
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได” วรรคสอง บัญญัติวา
“ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพื่อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได” วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการ
ตามที่รองขอ หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผูรองขอจะยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได” และวรรคสี่ บัญญัติวา “การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญา
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ตอผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง” บทบัญญัติดังกลาวมีความมุงหมายเพื่อเปนมาตรการปกปองคุมครอง
ระบอบการปกครองของประเทศใหเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยกําหนดกลไกในการดําเนินการในกรณีมีการฝาฝน โดยเฉพาะความในวรรคหนึ่งไดบัญญัติเปนครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่ม เติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
มาตรา ๓๕ และบั ญญัติทํ านองเดีย วกัน ในรัฐ ธรรมนูญ ทุก ฉบับ อัน เปน บทบัญ ญัติที่ว างหลั กการ
เพื่อปกปองคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนความในวรรคอื่น ๆ
ได บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
และบัญญัติทํานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
เปนบทบัญญัติเพื่อใหสิทธิผูที่ทราบวามีการกระทําอันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ร อ งต อ อั ย การสู ง สุ ด และร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
สั่ ง การให เ ลิ ก การกระทํ า ดั ง กล า ว โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๙ ไดบัญญัติเพิ่มเติมถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการ
ตามที่รองขอ หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผูรองสามารถยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเองได ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง
ดัง นั้น บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๙ จึง เปน หลักการสําคัญ ที่มุง หมายใหชนชาวไทยทุกคน
มีสวนรวมในการปกปองคุม ครองและพิทักษรกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพร มิใหถูกลมลางหรือเซาะกรอนบอนทําลายไปโดยไมชอบ โดยใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีหนาที่ตรวจสอบและมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง เสียกอนที่การกระทํานั้นจะบังเกิดผล โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนา
เพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครอง
ของประเทศมิใหเกิดขึ้นได แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเลิกการกระทําที่อาจเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดนั้น การกระทําดังกลาว
จะตองไมหางไกลจนเกินเหตุตามสภาวการณที่ปรากฏแกวญ
ิ ูชนสวนใหญในสังคมไทย ทั้งยังตองกําลังดําเนินอยู
และยังไมสําเร็จเสร็จสิ้นไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได แตไมรวมถึง
การสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะการสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐาน
อัน ควรเชื่ อ ได ว า พรรคการเมื องใดกระทํ า การอยา งใดอย า งหนึ่ ง ดั ง ต อ ไปนี้ ใหยื่ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ...”
เมื่อพิจารณาตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแลว เปนกรณีที่ผูรองกลาวอางวา
การออกขอบัง คับ นโยบาย และสัญ ลั กษณของพรรคผูถูกร องที่ ๑ เปน การใชสิทธิห รือเสรีภาพ
เพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากขอบังคับ นโยบาย และสัญลักษณของพรรคดังกลาว มีลักษณะเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๕ (๒)
และ (๓) นั้น เห็น วา กรณีดัง กลาวเปนการกลาวอางของผูรองวาขอบังคับ พรรค ผูถูกรองที่ ๑
ซึ่งหมายความรวมถึงนโยบายและภาพเครื่องหมายไมถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ซึ่งการออกขอบังคับของพรรคการเมือง
เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง อันเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๓ บัญญัติวา
“เอกสารและหลั กฐานที่ตอ งยื่ น ไปพรอ มกั บ คํ าขอจดทะเบี ยนจัด ตั้ง พรรคการเมื อง … อย างนอ ย
ตองประกอบดวย ... (๓) ขอบังคับ ...” มาตรา ๑๔ บัญญัติวา “ขอบังคับตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตองไมเปลี่ยนแปลง
รูป แบบของรัฐ ...” มาตรา ๑๕ บัญ ญัติว า “ขอบัง คับ อยางนอยต องมี ร ายการ ดัง ตอไปนี้ ...
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง (๓) ... นโยบายของพรรคการเมือง ...” และมาตรา ๑๗
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่ คําขอจดทะเบียนจัด ตั้ ง พรรคการเมืองและเอกสารและหลักฐาน
ที่ยื่นพรอมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกตองและครบถวนตาม ... มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ ... ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง
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และใหประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา” จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
จะเห็นไดวากระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ผูยื่นคําขอจะตองยื่นขอบังคับพรรค
ไปพรอมกับคําขอดวย ตอจากนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเอกสารหลั ก ฐานที่ ยื่ น หากคํ า ขอจดทะเบี ยนจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งและเอกสารหลั ก ฐานที่ ยื่ น
มีความถูกตองครบถวน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และใหประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษาตอไป
เมื่อผูถูกรองที่ ๒ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมือง และนายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑
เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗
และมีประกาศการจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในราชกิจจานุเบกษาแลว กรณียอมแสดงใหเห็นไดในเบื้องตนวา
ข อ บั ง คั บ พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ไม มี ลั ก ษณะเป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) เนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนพรรคการเมืองได อยางไรก็ตาม ถาปรากฏขอเท็จจริง
ในภายหลังวาขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไมเปนไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงเปนหนาที่และอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่ อพิ จารณาและมีม ติ ให เพิ กถอนขอ บัง คั บ ดั ง กลา วไดต ามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ซึ่ง ขอ เท็ จจริ ง
ในคดีนี้หาไดเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นไม ทั้งผูถูกรองทั้งสี่ก็มิไดมีการกระทําอื่นใดนอกเหนือจากการจดทะเบียน
จัด ตั้ง พรรคการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ เพิ่ม เติมขึ้นในภายหลังอีก กรณีจึงยังไมปรากฏขอเท็จจริง
เพียงพอที่จะฟงไดวาการกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
อย า งไรก็ ดี การยื่ น คํา ร องของผู ร อ งนี้ คงเปน เพี ยงข อ หว งใยของผู ร อ งในฐานะพลเมื อ ง
ที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริยและระบอบการปกครองของประเทศ เนื่องจากขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่ใชถอยคําวา “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนรายการคําประกาศอุดมการณ
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ทางการเมือง ขอ ๖ วรรคสอง ซึ่งกําหนดวา “พรรคอนาคตใหมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ...”
การใชถอยคําในขอบังคับ ของพรรคการเมืองดังกลาวควรที่จะใหมีความชัด เจนไมมีความคลุม เครือ
แตกตางจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ที่บัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อันอาจกอใหเกิดความแตกแยกระหวางชนในชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๓) ได ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีห น า ที่ แ ละอํ า นาจที่ จ ะพิจ ารณาและมี ม ติ ใ ห เ พิ ก ถอนข อ บั ง คั บ นั้ น ได ต ามมาตรา ๑๗ วรรคสาม
เพื่อปองกันความสับสนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผูเกี่ยวของจะไดชวยกันแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป
สวนกรณีที่ผูรองกลาวอางวาผูถูกรองที่ ๒ ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ มีพฤติการณ
แนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคลปรัชญาตะวันตก เปนขบวนการปฏิกษัตริยนิยม มีแนวความคิดที่ตองการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของสังคมไทย โดยการแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาตาง ๆ ทั้งกอนและหลังการจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังปรากฏตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณชนที่ผานมา เชน การใหสัมภาษณ
กับสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
และการแสดงความคิดเห็นในชองทางตาง ๆ เปนตน นั้น เห็นวา การพิจารณาวาบุคคลใดจะใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง จะตองปรากฏขอเท็จจริงที่ชัด เจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย
และความประสงคนั้นถึงระดับที่วิญูชนควรจักอาจคาดเห็นไดวานาจะทําใหเกิดผลเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการกระทํานั้น
จะตองกําลังดําเนินอยูและไมหางไกลเกินกวาเหตุ แตขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในคดีเปนเพียงขอมูลขาวสาร
จากเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพและสื่ออินเทอรเน็ต และยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองทั้งสี่มีพฤติการณ
หรื อ การกระทํ า ตามความคิ ด เห็ น ที่ ผู ร อ งกล า วอ า งแต อ ย า งใด กรณี จึ ง ยั ง ไม ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง
เพียงพอที่จะฟงไดวาการกระทําของผูถูกรองทั้งสี่เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
สวนกรณีการกระทําอื่นใดของผูถูกรองทั้งสี่จะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหรือไม
เปนเรื่องที่ตองไปวากลาวกันอีกสวนหนึ่งตางหากตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสี่ตามที่ผูรองกลาวอาง
ไมเ ปน การใชสิ ทธิ ห รื อเสรี ภาพเพื่ อล มล างการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
นายนุรกั ษ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

