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คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๑
เรื่อง กำรให้ประชำชนและพรรคกำรเมืองดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง
โดยที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมำยตั้งแต่วันที่
๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่พ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
และมำตรำ ๑๗๑ แห่ งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ
และมำตรำ ๑๗๓ บัญญัติให้ระยะเวลำในกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ และวิธีกำรหำเสียงเลือกตัง้
ให้นับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีผลใช้บังคับซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
กำรหำเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทำได้ตั้งแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มีผลใช้บังคับ
โดยที่ได้มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๘ แห่งคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่ให้ คณะรัก ษำควำมสงบแห่งชำติพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมำย
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ หรือคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ อันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกตั้งของพรรคกำรเมืองแล้ว และจะมีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำ
ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในเร็ววันนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในระยะเวลำอันใกล้
ซึ่งถือว่ำเป็นช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนที่มีควำมสำคัญต่ออนำคตของประเทศ ประชำชนจึงควรมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจเลือกพรรคกำรเมืองเพื่อเข้ำไปบริหำรประเทศได้อย่ำงอิสระและเสรี และควรที่พรรคกำรเมือง
จะสำมำรถรณรงค์ห ำเสียงเลือกตั้งเพื่อนำเสนอนโยบำยที่ใช้ในกำรบริหำรประเทศต่อประชำชนได้
อันเป็นวิถีทำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงสมควรดำเนินกำร
เพื่อให้ประชำชนและพรรคกำรเมืองสำมำรถดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองได้ในช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบกับ
มำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ำมมิให้กระทำกำรใด ๆ
หรือสั่งให้กระทำกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของบุ คคล เท่ ำ ที่จ ำเป็ น แก่กำรรัก ษำควำมมั่นคงของชำติและควำมปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชำชนโดยรวม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพำะ ๒. ในข้อ ๑
(๒) คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ำมมิให้กระทำกำรใด ๆ
หรือสั่งให้กระทำกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของบุ คคล เท่ ำ ที่จ ำเป็ น แก่กำรรัก ษำควำมมั่นคงของชำติและควำมปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชำชนโดยรวม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗
(๓) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง กำรกำหนดเงื่อนไข
กำรปล่อยตัว ของบุคคลที่มำรำยงำนตัว ต่อคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม
พุทธศักรำช ๒๕๕๗
(๔) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๗ เรื่อง กำรกำหนดเงื่อนไข
กำรปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตำมพระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗ มำตรำ ๑๕ ทวิ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗
(๕) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระรำชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ บำงฉบั บ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต่ อ ไป ลงวั น ที่ ๗ มิ ถุ น ำยน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๗
เฉพำะในข้อ ๒
(๖) คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ที่กำหนด ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๗
(๗) คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และควำมมั่นคงของชำติ ลงวันที่ ๑ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๘ เฉพำะในข้อ ๑๒
(๘) ค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่ อ ง กำรด ำเนิ น กำร
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๐
เฉพำะในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗
(๙) ค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่ อ ง กำรด ำเนิ น กำร
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑
เฉพำะในข้อ ๖
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กำรยกเลิกตำม (๓) (๔) และ (๖) ให้ยกเลิกเฉพำะในส่วนที่กำหนดห้ำมบุคคลหรือให้บุคคลใด
ละเว้นกำรเคลื่อนไหวหรือประชุมทำงกำรเมือง หรือห้ำมกำรดำเนินกำรช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ทำงกำรเมือง ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงเงื่อนไขกำรปล่อยตัวของบุคคลใดตำมประกำศและคำสั่งดังกล่ำว
ที่ห้ำมหรือให้ละเว้นในเรื่องดังกล่ำวด้วย
ข้อ ๒ กำรยกเลิก ประกำศและคำสั่ งตำมข้อ ๑ ไม่ ก ระทบกระเทือ นถึงกำรดำเนินคดี
กำรดำเนินกำร หรือกำรปฏิบัติตำมประกำศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนกำรยกเลิกโดยคำสั่งนี้
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรนำยกรั ฐ มนตรี อ ำจเสนอให้ ค ณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

