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คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่  ๕๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง  การดาํเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 
 

 

ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใชบังคับแลว
ตั้งแตวันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นกอนหนานั้น  ตองเริ่มดําเนินการตาง ๆ  
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  สวนบุคคลซึ่งประสงคจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม  ก็ใหย่ืนคําขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายบัญญัติ  แตเนื่องจากประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เรื่อง  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
บางฉบับมีผลบังคับใชตอไป  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และคําส่ังหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  ที่  ๓/๒๕๕๘  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติ  ลงวันท่ี  ๑  
เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ยังมีผลใชบังคับ  การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเชนวานี้จึงยังไมอาจ
กระทําได 

ผลจากการนี้ทําใหพรรคการเมืองทั้งท่ีจัดตั้งขึ้นแลวและกําลังเตรียมจะจัดตั้งขึ้นใหมอาจเกรงวา
หากไมสามารถดําเนินการตาง ๆ  ไดทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  จะเปนเหตุใหเสียสิทธิ 
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งและการไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
ดังที่ปรากฏขาวทางส่ือมวลชน  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  และหนังสือรองเรียนหรือแสดง
ความกังวลจากพรรคการเมืองหรือกลุมตาง ๆ  ท่ีเรียกรองใหคณะรักษาความสงบแหงชาติหาทางแกไข
ผลกระทบดังกลาว   

คณะรักษาความสงบแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวา  แมสถานการณรอบดานในขณะนี้ 
จะสงบเรียบรอย  ประชาชนทั่วไปสามารถดําเนินชีวิตและประกอบหนาที่การงานไดเปนปกติสุข  แตก็ยังมี
ความจําเปนตองคงประกาศและคําส่ังดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่งเพ่ือไมใหมีผูฉวยโอกาสอางการดําเนินการ
ตามกฎหมายไปกระทํากิจกรรมทางการเมืองอื่น  อันกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและ 
ความปกติสุขในบานเมืองซึ่งกําลังดําเนินมาดวยดี  ตลอดจนกระทบตอบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง  
การอยูระหวางการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ  และการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  ประกอบกับในขณะนี้
สภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมแลวเสร็จ  แตทั้งนี้
การคงประกาศและคําส่ังดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่งตองไมทําใหพรรคการเมืองเสียสิทธิและโอกาส 
ตามกฎหมาย  จึงสมควรขยายกําหนดเวลาตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งกําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายไดอยูแลว
เปนกรณี ๆ  ไป  โดยไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนพรรคการเมือง  แตเพ่ือใหทุกพรรคการเมือง 
ไดรับประโยชนเสมอกันจึงควรไดรับการพิจารณาไปพรอมกัน 
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อนึ่ง  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดพิจารณาดวยวากิจกรรมที่กฎหมายกําหนดใหพรรคการเมือง
ตองดําเนินการนั้นลวนมีนัยสําคัญตอการปฏิรูปการเมืองทั้งส้ินเพราะมุงจะใหพรรคการเมืองท้ังที่จัดตั้งขึ้นแลว  
และที่จะจัดตั้งขึ้นใหมมีลักษณะเปนพรรคการเมืองของประชาชน  กลาวคือ  ประกอบดวยสมาชิก 
ที่มีความผูกพันกับพรรคการเมือง  มีการชําระคาบํารุงพรรคการเมือง  มีสวนรวมอยางกวางขวาง 
ในการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  และกระจายอยูทั่วไปในทุกเขตพ้ืนที่ที่จะสง
สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งเปนมาตรการใหมที่ไมเคยมีมากอน  สมาชิกพรรคการเมืองจึงเปน
องคประกอบสําคัญย่ิงของพรรคการเมือง  จําเปนตองมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกใหถูกตอง
เรียบรอย  เปนปจจุบัน  ไมซ้ําซอนกับรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองอื่น  สมาชิกตองมีอุดมการณ 
ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันมิใชเขาเปนสมาชิกเพราะการรวบรวมรายชื่อกันมาหรือเพราะเหตุจูงใจ
อยางอื่น  ทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  และยังตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายอีกดวย  จึงสมควรใหสมาชิกมีโอกาสทบทวนเจตนารมณที่แทจริงอีกครั้งหนึ่ง 

โดยที่สมาชิกพรรคการเมืองตาง ๆ  ท่ีมีอยูลวนมีท่ีมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งขณะนั้นยังมิไดมีมาตรการใหมดังกลาว  บัดนี้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกยกเลิกไปแลวโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  หากแตมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา  ๑๔๐  และมาตรา  ๑๔๑  ใหสมาชิกตามที่ปรากฏ 
ในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีขึ้นยังคงอยูตอไปเพียงแต
ใหพรรคการเมืองแจงการเปล่ียนสมาชิกใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ  และจัดหาสมาชิกใหมใหได
จํานวนเพ่ิมขึ้นตามที่กําหนด  ตลอดจนจัดใหสมาชิกทุกคนชําระคาบํารุงพรรคการเมืองซึ่งการดําเนินการ
เชนวานี้ยังอาจเกิดความสับสนในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตองแทจริง  และยืนยันเจตนารมณ
ตลอดจนความสมัครใจของผูเปนสมาชิก  ทั้งยังเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางพรรคการเมืองท่ีมีอยูแลวกับ
พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหมอีกดวย 

ดังนั้น  เพ่ือใหมาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองไดผลในการปฏิรูปตามมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๒๕๘  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และเพ่ือใหการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พรอมทั้ง
การแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล  ที่อยู  เจตนารมณและการชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนไป 
โดยถูกตองเรียบรอย  เปนปจจุบัน  ไมเกิดความยุงยากสับสนหรือความเหล่ือมลํ้าระหวางพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นกอนแลวไมวาจะมีสมาชิกจํานวนมากหรอืนอย  และระหวางพรรคการเมืองเหลานั้นกับพรรคการเมอืง
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม  จึงควรใหเสรีภาพแกบุคคลในการท่ีจะพิจารณาตรวจสอบกฎหมาย  และขอบังคับตาง ๆ  
เสียใหม  และทบทวนการตัดสินใจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  โดยรอบคอบ  
ชัดเจน  อิสระและสมัครใจ  ไมอยูภายใตความกดดันหรือขอผูกพันใด ๆ  ดวยการเปนฝายยืนยันเจตนารมณ 
โดยมิไดมีการสลายสมาชิกภาพแลวเริ่มตนใหมทั้งหมดแตอยางใด  ซึ่งหากพรรคการเมืองใดมีสมาชิก
ถูกตองครบถวนตามลักษณะดังกลาวอยูแลว  ไมควรไดรับการกระทบกระเทือนมากนัก 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ
มาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๔๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๐  ใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๔  เปนสมาชิก  และยังคง
เปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นตอไป  และใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๒๔  และประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปมีหนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอ
หัวหนาพรรคการเมืองนั้น  พรอมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๔  
และชําระคาบํารงุพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  เมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาว  สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือแจงยืนยันการเปนสมาชิก  ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรค
การเมืองนั้น  และใหพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
พนกําหนดเวลาดังกลาว 

มาตรา  ๑๔๑  ในวาระเริ่มแรก  ใหพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๐  ดําเนินการในเรื่องและ
ภายในระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีทุนประเดิมจํานวนหนึ่งลานบาท  และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ 

(๒) จัดใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๔  จํานวนไมนอยกวา
หารอยคนชําระคาบํารุงพรรคการเมืองสําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี   
๑  เมษายน  ๒๕๖๑  และใหพรรคการเมืองแจงใหคณะกรรมการทราบพรอมดวยหลักฐานแสดง 
การชําระคาบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับภายใน 
สิบหาวันนับแตวันพนระยะเวลาชําระคาบํารุงพรรคการเมืองดังกลาว 

(๓) จัดใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๔  ชําระเงินคาบํารุง
พรรคการเมืองใหไดจํานวนไมนอยกวาหาพันคนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  และใหได
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนภายในส่ีปนับแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  เมื่อพนระยะเวลา 
ส่ีปดังกลาวแลวใหสมาชิกภาพของสมาชิกที่มิไดชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนอันส้ินสุดลง  และให 
นายทะเบียนสมาชิกแจงใหนายทะเบียนทราบ  ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
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(๔) จัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือแกไขขอบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองใหถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  และเลือกหัวหนาพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  ตามขอบังคับของพรรคการเมือง 
ที่แกไขใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  
เรื่อง  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป  ลงวันท่ี  ๗  มิถุนายน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่  ๓/๒๕๕๘  เรื่อง  การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติ  ลงวันที่  ๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  การประชุมใหญดังกลาว
นอกจากจะตองดําเนินการตามขอบังคับของพรรคการเมืองที่ใชบังคับอยูแลว  ยังตองมีหัวหนา 
สาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาส่ีสาขา  และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแลวมีจํานวน 
ไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน  เขารวมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแกไขขอบังคับและ 
เลือกหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคดวย 

(๕) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหครบถวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พรอมท้ังแจงรายการตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕  ภายใน
กําหนดเวลาตาม  (๔)   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาพรรคการเมืองไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  คณะกรรมการอาจมีมติใหขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกหนึ่งเทาของ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละเรื่อง  เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 
มีมติใหขยาย  แลวแตกรณี  ใหพรรคการเมืองที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จส้ินสภาพลง  ท้ังนี้   
ในระหวางเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)  ไมครบถวน   
จะสงผูสมัครรับเลือกตั้งไมได 

การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ  ตามมาตรานี้ท่ีมีผลกระทบตอพรรคการเมือง  ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะวินิจฉัย  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหย่ืน 
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยไดภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

มาตรา  ๑๔๒  ในระหวางท่ีพรรคการเมืองใดยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  
(๒)  (๔)  และ  (๕)  ไมครบถวน  หามมิใหจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
ใหแกพรรคการเมืองนั้น”  

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๔  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๔  ในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น  ภายหลัง

จากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  หากพรรคการเมืองใดยังมีสาขาพรรคการเมือง

ไมครบถวนตามมาตรา  ๓๓  ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเ ลือกตั้ งตามมาตรา  ๔๙   
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ของพรรคการเมืองดังกลาว  ประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนส่ีคน  และหัวหนาสาขา

พรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งเลือกกันเองจนครบจํานวนเจ็ดคน  ในกรณี

ที่พรรคการเมืองใดมีหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดรวมกัน 

ไมถึงเจ็ดคน  ใหพรรคการเมืองจัดใหมีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ือใหไดจํานวนท่ียังขาดอยูจนครบ

จํานวนเจ็ดคน  ทั้งนี้  การเลือกกันเองของหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัดหรือการเลือกตัวแทนสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับ” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๔๖  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ขอ ๔ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๐  และมาตรา  ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หามมิใหพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๐  

จัดใหมีการประชุมใหญตามมาตรา  ๑๔๑  (๔)  รวมทั้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน 

พรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา  ๑๔๑  (๕)  การประชุมสมาชิกพรรคการเมือง  หรือ 

การดําเนินการอื่นใดในทางการเมืองนอกเหนือจากที่กําหนดไวในคําส่ังนี้  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ทั้งนี้  ใหนําขอหามตามขอ  ๒  แหงประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และขอ  ๑๒  แหงคําส่ังหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ  ที่  ๓/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  มาใชบังคับ   

ขอ ๕ เพ่ือใหการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมสามารถดําเนินการทางธุรการและมีโอกาส

เตรียมการเพ่ือเขาสูชวงเวลาการทํากิจกรรมทางการเมืองไปพรอมกับพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งขึ้นกอนแลว  

ใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมดําเนินการตามหมวด  ๑  ของพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไดตั้งแตวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  แตการประชุม 

เพ่ือย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  ตองไดรับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบ

แหงชาติและใหดําเนินกิจกรรมไดเทาท่ีไดรับอนุญาตหรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนด 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจกําหนด 

โดยทําเปนประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  แลวแตกรณี  เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังนี้  และจะกําหนดให 

การท่ีพรรคการเมืองจะตองแจงหรือรายงานเรื่องใดตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน 

พรรคการเมืองอาจกระทําโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนการมาย่ืน

ดวยตนเองก็ได 

ขอ ๗ ในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือคําส่ังนี้  ใหหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ  แลวแตกรณี 
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ขอ ๘ เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ....  ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในราชกิจจานุเบกษาแลว  
ใหคณะรัฐมนตรีแจงคณะรักษาความสงบแหงชาติเพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย  
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  อันเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการของพรรคการเมือง  และรวมกันจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง 
เพ่ือนําไปสูการเลือกตั้งทั่วไปที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยใหหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และจะเชิญผูแทนพรรคการเมืองหรือ
กลุมการเมืองตาง ๆ  เขาหารือดวยก็ได 

ขอ ๙ คําส่ังนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๒  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

หัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
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