
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่  13/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรด ำเนนิกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  (เพ่ิมเติม) 
 
 

ตำมที่ได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๕๓/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  
เพ่ือให้มำตรกำรเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองได้ผลในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ  ๔๕  และมำตรำ  ๒๕๘   
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  รวมทั้งเพ่ือให้พรรคกำรเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและพรรคกำรเมือง 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน  ไม่เกิดควำมเหลื่อมล้ ำหรือยุ่งยำกสับสน  แต่จำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำในปัจจุบันพรรคกำรเมือง
ดังกล่ำวยังคงมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองบำงประกำร  ดังที่พรรคกำรเมืองต่ำง ๆ  
แจ้งให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบในกำรประชุมร่วมกันเมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนำยน  ๒๕๖๑  และ 
ได้ส่งหนังสือแสดงควำมคิดเห็นตำมมำเป็นจ ำนวนมำก 

ดังนั้น  เพื่อให้สถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองที่มีควำมสงบเรียบร้อยระดับหนึ่งในขณะนี้ยังคงด ำเนิน
อยู่ต่อไปในห้วงเวลำกำรปฏิรูปประเทศตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  จึงยังคงจ ำเป็นต้องให้ประกำศ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติหรือค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร  
ของพรรคกำรเมืองยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  แต่เพ่ือให้กำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นเป็นไป
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  ๒๖๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  และเพื่อให้พรรคกำรเมือง
ทั้งที่จัดตั้งขึ้นใหมแ่ละจัดตัง้มำก่อนแล้ว  อีกทั้งไม่ว่ำจะเป็นพรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกมำกหรือนอ้ยเพียงใด
สำมำรถเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตำมเวลำดังกล่ำวได้  จึงควรผ่อนคลำยกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมืองที่จ ำเป็นบำงกรณีซึ่งพรรคกำรเมืองต้องด ำเนินกำรก่อนกำรเลือกตั้ง  โดยให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในช่วงระยะเวลำเก้ำสิบวันนับแต่มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในรำชกิจจำนเุบกษำ  ซึ่งเป็นระยะเวลำเพ่ือเตรยีมควำมพร้อมก่อนที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับต่อไป 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ประกอบกับ
มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗  หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  จึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๑๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   
ที่  ๕๓/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  ๒๒  
ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑



“มำตรำ  ๑๔๑  ในวำระเริ่มแรก  ให้พรรคกำรเมืองตำมมำตรำ  ๑๔๐  ด ำเนินกำรในเรื่อง 
และภำยในระยะเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีทุนประเดิมจ ำนวนหนึ่งล้ำนบำท  และแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑   
มีผลใช้บังคับ 

(๒) จัดให้มีสมำชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๒๔  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
ห้ำร้อยคนช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองส ำหรับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  และให้ 
พรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบพร้อมด้วยหลักฐำนแสดงกำรช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมือง  
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันพ้นระยะเวลำช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองดังกล่ำว 

(๓) จัดให้มีสมำชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๒๔  ช ำระค่ำบ ำรุง
พรรคกำรเมืองให้ได้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำพันคนภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  
(เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  และให้ได้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคน
ภำยในสี่ปีนับแต่วันที่ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑  
มีผลใช้บังคับ  และให้นำยทะเบียนสมำชิกแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ  ตำมรำยกำรและวิธีกำร  
ที่นำยทะเบียนก ำหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำพรรคกำรเมืองไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  
(๒)  และมำตรำ  ๑๔๑/๑  (๑)  และ  (๒)  ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  คณะกรรมกำรอำจมีมติ 
ให้ขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไปได้อีกหนึ่งเท่ำของระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง  เมื่อครบระยะเวลำ 
ตำมวรรคหนึ่ง  หรือครบระยะเวลำตำมมำตรำ  ๑๔๑/๑  วรรคสี่  หรือครบระยะเวลำที่คณะกรรมกำร 
มีมติให้ขยำย  แล้วแต่กรณี  ให้พรรคกำรเมืองที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จสิ้นสภำพลง  ทั้งนี้   
ในระหว่ำงเวลำที่พรรคกำรเมืองยังปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  และมำตรำ  ๑๔๑/๑  (๑)  และ  (๒)  
ไม่ครบถ้วน  จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 

กำรวินิจฉัยเรื่องใด ๆ  ตำมมำตรำนี้ที่มีผลกระทบต่อพรรคกำรเมือง  ให้เป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรที่จะวินิจฉัย  ในกรณีที่พรรคกำรเมืองไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้ยื่นค ำร้อง
ต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยได้ภำยในหกสิบวันนับแต่วันได้รับทรำบค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ  ๑๔๑/๑  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑



“มำตรำ  ๑๔๑/๑  เมื่อมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  ก่อนที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ  พรรคกำรเมืองใดประสงค์จะด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมืองในเรื่องดังต่อไปนี้  ให้แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำห้ำวัน   
และเมื่อได้แจ้งเรื่องดังกล่ำวแล้ว  ให้ถือว่ำได้รับอนุญำตจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติตำมประกำศ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง 

(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  ค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง  และนโยบำยของ  
พรรคกำรเมือง  ให้ถูกต้องตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่จะมีผลใช้บังคับด้วย  
พร้อมทั้งแจ้งรำยกำรตำมมำตรำ  ๓๘ 

(๒) เลือกตั้งหัวหน้ำพรรคกำรเมือง  เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง  เหรัญญิกพรรคกำรเมือง   
นำยทะเบียนสมำชิก  และกรรมกำรบริหำรอื่นของพรรคกำรเมือง  ตำมข้อบังคับตำม  (๑)  พร้อมทั้ง 
แจ้งรำยกำรตำมมำตรำ  ๓๘ 

(๓) จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  พร้อมทั้ง  
แจ้งรำยกำรตำมมำตรำ  ๓๓  หรือมำตรำ  ๓๕   

(๔) รับสมำชิกของพรรคกำรเมือง 
(๕) จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งของ 

พรรคกำรเมือง 
(๖) มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
(๗) กิจกรรมทำงกำรเมืองอื่นที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติก ำหนด 
ในกรณีที่ต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ือกำรด ำเนนิกจิกรรมทำงกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ง  ถ้ำองค์ประชุม

ของที่ประชุมใหญ่  ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองเท่ำที่มีอยู่  และมีสมำชิกของพรรคกำรเมือง  ทั้งนี้  มีจ ำนวนรวมกัน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่ำสองร้อยห้ำสิบคนแล้ว  ให้ถือว่ำเป็นองค์ประชุมด ำเนินกำรดังกล่ำวได้   

ในกรณีที่พรรคกำรเมืองตำมมำตรำ  ๑๔๐  ด ำเนินกำรตำมวรรคสอง  ให้ด ำเนินกำร 
ตำมข้อบังคับพรรคที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับด้วย  เว้นแต่องค์ประชุมของ  
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตำมที่วรรคสองก ำหนด 

ให้พรรคกำรเมืองตำมมำตรำ  ๑๔๐  ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ให้แล้วเสร็จ
ก่อนครบก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในรำชกิจจำนุเบกษำ  ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑



สำขำพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ง  (๓)  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีกำรประกำศ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในรำชกิจจำนุเบกษำ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๑๔๒  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   
ที่  ๕๓/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  
๒๒  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ  ๑๔๒  ในระหว่ำงที่พรรคกำรเมืองใดยังด ำเนินกำรตำมมำตรำ  ๑๔๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  
และ  (๒)  และมำตรำ  ๑๔๑/๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ครบถ้วน  ห้ำมมิให้จัดสรรเงินสนับสนุน 
จำกกองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้แก่พรรคกำรเมืองนั้น” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๑๔๔  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   
ที่  ๕๓/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ลงวันที่  
๒๒  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ  ๑๔๔  มิให้น ำมำตรำ  ๔๗  มำตรำ  ๔๘  มำตรำ  ๔๙  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
มำตรำ  ๕๐  มำตรำ  ๕๑  มำตรำ  ๕๒  มำตรำ  ๕๓  มำตรำ  ๕๔  มำตรำ  ๕๕  และมำตรำ  ๕๖   
มำบังคับใช้กับกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งทั่ วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภำยหลังจำกวันที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  แต่ในกำรพิจำรณำส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมือง  ให้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร 
พรรคกำรเมืองจ ำนวนสี่คน  และตัวแทนสมำชิกที่พรรคกำรเมืองเลือกจ ำนวนเจ็ดคน  มีหน้ำที่และอ ำนำจ
ในกำรพิจำรณำและเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองให้ควำมเห็นชอบ 

(๒) ในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคกำรเมืองเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคกำรเมืองให้ควำมเห็นชอบ  นั้น  ให้พิจำรณำจำกสมำชิกผู้ซึ่งยื่นควำมจ ำนงด้วยตนเองและผู้ซึ่ง
สมำชิกเสนอ  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งก ำหนด  โดยให้ค ำนึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำง ๆ  และควำมเท่ำเทียมกันระหว่ ำงชำยและหญิงด้วย  และให้
คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ งรับฟังควำมคิดเห็นของหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง   
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดและสมำชิก  ที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรสรรหำด้วย 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมกำรสรรหำ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสนอ  ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองออกหนังสือรับรองกำรส่งผู้ไดร้ับกำรสรรหำเปน็ผู้สมคัร

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑



รับเลือกตั้งเพ่ือประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง  โดยกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อ  ให้พรรคกำรเมืองจัดท ำบัญชีรำยชื่อด้วย 

(๔) ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่ให้ควำมเห็นชอบบุคคลใดที่คณะกรรมกำรสรรหำ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสนอ  ให้คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งด ำเนินกำรสรรหำบุคคลแทนบุคคลนั้น  
หำกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งยืนยันเสนอชื่อบุคคลเดิมและคณะกรรมกำรบริหำร  
พรรคกำรเมืองไมเ่ห็นชอบด้วย  ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองและคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประชุมร่วมกัน  เมื่อที่ประชุมร่วมกันดังกล่ำวมีมติเป็นประกำรใดให้ด ำเนินกำรไปตำมมตินั้น  
กำรลงมติดังกล่ำวให้กระท ำโดยวิธีลงคะแนนลับ 

(๕) ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองได้ให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำม  (๓)  หรือนับแต่วันที่มีมติเห็นชอบรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของที่ประชุมร่วมกัน
ตำม  (๔)  ให้พรรคกำรเมืองเปิดเผยรำยชื่อผู้ได้รับกำรสรรหำเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยกำรประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป 

(๖) กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรส ำหรับกำรเลือกตั้งทั่วไปแทนกำรเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกที่เป็นโมฆะ  หรือกำรเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง  หรือกรณีที่ผู้สมัครตำย
ก่อนปิดกำรรับสมัครรับเลือกตั้ ง  หรือกรณีที่ผู้ ได้รับเลื อกตั้งพ้นจำกต ำแหน่งไม่ว่ำด้วยเหตุใด   
ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๑๔๖  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ  ๑๔๖  ในกำรเรียกเก็บค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองภำยในสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พรรคกำรเมืองจะเรียกเก็บค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองต่ ำกว่ำอัตรำที่ก ำหนด
ตำมมำตรำ  ๑๕  (๑๕)  ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำสิบบำท” 

ข้อ ๖ พรรคกำรเมืองจะด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสำรกับผู้ด ำรงต ำแหน่งใด ๆ  
ภำยในพรรคกำรเมืองและสมำชิกของพรรคกำรเมืองของตน  โดยวิธีผ่ำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่กำรด ำเนินกำรนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรหำเสียง  ทั้งนี้  คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติอำจก ำหนดลักษณะต้องห้ำมของกำรประชำสัมพันธ์  
หรือกำรติดต่อสื่อสำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือสั่งให้มีกำรระงับ  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวก็ได้ 

ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ของพรรคกำรเมืองในกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งทั่วไป  
ครั้งแรก  เมื่อพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งด ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตั้ ง  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวก ำหนด  และให้จัดท ำ  
และประกำศเขตเลือกตั้ง  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๘ ในกรณีที่ เห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีอำจเสนอให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๙ ค ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 14  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๑


