
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่  ๒๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรให้ประชำชนและพรรคกำรเมืองด ำเนนิกิจกรรมทำงกำรเมือง 
 
 

โดยที่พระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่  ๑๒  กันยำยน  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมำยตั้งแต่วันที่  
๑๑  ธันวำคม  ๒๕๖๑  อันเป็นวันที่พ้นก ำหนด  ๙๐  วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  
และมำตรำ  ๑๗๑  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปภำยใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  
และมำตรำ  ๑๗๓  บัญญัติให้ระยะเวลำในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้และวธิีกำรหำเสียงเลือกตัง้
ให้นับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีผลใช้บังคับซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
กำรหำเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระท ำได้ตั้งแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มีผลใช้บังคับ 

โดยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๘  แห่งค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๕๓/๒๕๖๐  
เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  
พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  ที่ให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติพิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมำย  
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  หรือค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  อันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกตั้งของพรรคกำรเมืองแล้ว  และจะมีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำ  
ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในเร็ววันนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในระยะเวลำอันใกล้  
ซึ่งถือว่ำเป็นช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนที่มีควำมส ำคัญต่ออนำคตของประเทศ  ประชำชนจึงควรมีส่วนร่วม  
ในกำรตัดสินใจเลือกพรรคกำรเมืองเพ่ือเข้ำไปบริหำรประเทศได้อย่ำงอิสระและเสรี  และควรที่พรรคกำรเมือง 
จะสำมำรถรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งเพ่ือน ำเสนอนโยบำยที่ใช้ในกำรบริหำรประเทศต่อประชำชนได้   
อันเป็นวิถีทำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำมเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนูญ  จึงสมควรด ำเนินกำร
เพื่อให้ประชำชนและพรรคกำรเมืองสำมำรถด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองได้ในช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ประกอบกับ
มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗  หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๗  เรื่อง  ห้ำมมิให้กระท ำกำรใด ๆ   

หรือสั่งให้กระท ำกำรใด ๆ  เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ของบุคคล  เท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรรักษำควำมมั่นคงของชำติและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชำชนโดยรวม  ลงวันที่  ๒๔  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพำะ  ๒.  ในข้อ  ๑ 

(๒) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๒๖/๒๕๕๗  เรื่อง  ห้ำมมิให้กระท ำกำรใด  ๆ  
หรือสั่งให้กระท ำกำรใด ๆ  เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ของบุคคล  เท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรรักษำควำมมั่นคงของชำติและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ของประชำชนโดยรวม  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗ 

(๓) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบับที่  ๓๙/๒๕๕๗  เรื่อง  กำรก ำหนดเงื่อนไข
กำรปล่อยตัวของบุคคลที่มำรำยงำนตัวต่อคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ลงวันที่  ๒๕  พฤษภำคม  
พุทธศักรำช  ๒๕๕๗ 

(๔) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบับที่  ๔๐/๒๕๕๗  เรื่อง  กำรก ำหนดเงื่อนไข 
กำรปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตำมพระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก  พระพุทธศักรำช  ๒๔๕๗  มำตรำ  ๑๕  ทวิ  
ลงวันที่  ๒๕  พฤษภำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗ 

(๕) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เรื่อง  ให้พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบำงฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗   
เฉพำะในข้อ  ๒ 

(๖) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๘๐/๒๕๕๗  เรื่อง  ให้บุคคลปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ที่ก ำหนด  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗ 

(๗) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๓/๒๕๕๘  เรื่อง  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และควำมมั่นคงของชำติ  ลงวันที่  ๑  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๘  เฉพำะในข้อ  ๑๒ 

(๘) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๕๓/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  
เฉพำะในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๗ 

(๙) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑  
เฉพำะในข้อ  ๖ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



กำรยกเลิกตำม  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ยกเลิกเฉพำะในส่วนที่ก ำหนดห้ำมบุคคลหรือให้บุคคลใด
ละเว้นกำรเคลื่อนไหวหรือประชุมทำงกำรเมือง  หรือห้ำมกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม  
ทำงกำรเมือง  ทั้งนี้  ให้หมำยควำมรวมถึงเงื่อนไขกำรปล่อยตัวของบุคคลใดตำมประกำศและค ำสั่งดังกล่ำว 
ที่ห้ำมหรือให้ละเว้นในเรื่องดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๒ กำรยกเลิกประกำศและค ำสั่งตำมข้อ  ๑  ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรด ำเนินคดี   
กำรด ำเนินกำร  หรือกำรปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งที่ได้กระท ำไปก่อนกำรยกเลิกโดยค ำสั่งนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีอำจเสนอให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งนี้ได้ 

ขอ้ ๔ ค ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๑  ธนัวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑


