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ค ำน ำ 

                    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หมวด 3 การส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ก าหนดหลักการว่า การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคการเมืองส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดซึ่งเป็น
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) จึงจะส่งเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น 
(Primary Vote) ถือว่าเป็นครั ้งแรกที่ก าหนดไว้ในกฎหมายให้พรรคการเมือง ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอน 
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหลายประการและบุคคล หลายฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ขึ้น เพ่ือให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้คู่มือฉบับนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจทั่วไปที่
จะได้ใช้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 
 
 
 
                                                                                ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                                                            มีนาคม 2561 
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   1. หลักการและความหมายของการเลือกตัง้ขั้นต้น (Primary Vote)  

           การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองที่ให้สิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชนมากที่สุด ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะและ
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนของตนเพ่ือท าหน้าที่ตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกตั้งถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปกครองแบบประชาธิปไตย
ที่ยึดโยงโดยตรงกับประชาชนและเป็นการได้มาซึ่งอ านาจอันชอบธรรมจากประชาชน อันส่งผลต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมนั้น 
          ในระบอบประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ไม่เพียงเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเดียว แต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการสรรหาตัวแทนของพรรคการเมืองเพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญในระบอบประชาธิปไตย
ที่ต้องก าหนดขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการอย่างชัดเจน ซึ่ งถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจ าเป็นต้องรับรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
และการได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
                  การสรรหาตัวแทนของพรรคการเมืองโดยวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครของสมาชิกพรรค 
เพื่อให้ได้ตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการเลือกตั้งที่จ าเป็นต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญที่พรรคการเมืองต้องมีการกลั่นกรองผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เรียกว่า กำรเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ของพรรคการเมืองนั้น ถือเป็นประเด็นส าคัญที่พรรคการเมือง
จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการ รูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานให้ชัดเจนในข้อบังคับพรรค ซึ่งเรื่องดังกล่าว
จะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ง คือ การเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนในพรรคได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เกิดการแข่งขันระหว่างตัวแทน
ภายในพรรคผ่านขั้นตอนต่างๆทีก่ฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมืองก าหนดไว้ 
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   2. บุคคลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

              2.1  หัวหน้ำพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               (1) ด าเนินการให้การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               (2)  การออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งหรือส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
              2.2  คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง มีหน้าที ่ดังนี้ 
              (1)  ด าเนินการให้การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
              (2) เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
             (3)  รับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (4) การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้พิจารณาจากผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง หากไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณา
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในล าดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีที่ไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประชุมร่วมกัน
กับคณะกรรมการสรรหา หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้ สมัครใดก็ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่ส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหา
แจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นทราบ เพื่อให้ด าเนินการ
สรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
              (5) การพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู ้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
กรณีที่ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
              2.3 คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                  ที่มำ เมื่อมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยวิธีการเลือกตั้งและให้ลงคะแนนลับจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
                องค์ประกอบ 
                พรรคกำรเมือง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส าหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550   
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบุคคลและจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย                                                                                                                                                          
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                  กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง จ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                  หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง  จ านวนตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่อย่างน้อย
ต้องมีไม่น้อยกว่า 4 สาขา ซึ่งมาจากต่างภาคกันตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
                  ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด จ านวนตามข้อบังคับพรรคการเมือง                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ ดังนี้ 
             แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
            (1) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและประกาศ
ให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
            (2)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นผู ้สมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบ  
แบ่งเขตเลือกตั้ง 
            (3)  ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 97 
และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีก ำหนดในข้อบังคับพรรคกำรเมือง 
 
 
 
  
            (4)  ส่งรายชื่อของผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
ตามรายชื่อ 

หมายเหตุ พรรคการเมืองต้องก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในข้อบังคับพรรคการเมือง ตามมาตรา 15 
วรรคหนึ่ง (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ยังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบ 4 สาขา 4 ภาค (อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา)  
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
  * กรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน 4 คน 
                * หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งเลือกกันเอง 
จนครบจ านวน 7 คน ในกรณีมีรวมกันไม่ถึง 7 คน ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ได้ครบจ านวน 7 คน การเลือกกันเองหรือการเลือกตัวแทนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง 



4 
 

            (5)  รับรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรก ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
คะแนนเท่ากันมากกว่าจ านวนดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
            (6)  ส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (7)  กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมือง หากท่ีประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครใดก็ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง        
             (8)  กรณีที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามข้อ (7) มีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดนั้นทราบ เพื่อให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น 
                 แบบบัญชีรำยชื่อ  
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและมี
หนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
            (2)  รับการเสนอรายชื่อบุคคลจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
            (3)  ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 97 
และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 (4)  จัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ โดยค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 
            (5)  ส่งบัญชีรายชื่อของผู้สมัครตามข้อ (4) ให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อ 
            (6)  รับรายงานผลการนับคะแนนและรวมคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดเรียงล าดับตามผลรวม
ของคะแนน ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับที่หนึ่งและให้เรียงล าดับรายชื่อ
ตามผลคะแนนดังกล่าวในล าดับถัดไปจนครบจ านวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน ให้
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
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            (7) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
            (8)  กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ ให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการ
และข้ันตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 2.4 คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               (1)  ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบเป็นการทั่วไป  
               (2)  เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
               (3)  รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
จากคณะกรรมการสรรหา 
               (4)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือลงคะแนน
เลือกผู้สมัคร 
 (5)  จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
               (6)  จัดให้มีการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต และผู้ได้รับการเสนอชื่อ
แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน  มีการตรวจบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มี
สิทธิลงคะแนน ในการลงคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 1 คน และแบบ
บัญชีรายชื่อให้เลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 
       
   
              (7)  เมื่อสมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศ
ผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขา
พรรคการเมืองให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (8)  รายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล าดับสูงสุดสองล าดับแรกของแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 

หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองส่งมาทั้งหมด หรือกรณีคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองมีมติไม่เห็นชอบกับบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ให้คณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขต
เลือกตั้งนั้นหรือได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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                2.5  ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
                 (1)  ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ  
                 (2)  เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด        
                 (3)  รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ อ
จากคณะกรรมการสรรหา 
                 (4)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อลงคะแนน
เลือกผู้สมัคร 
 (5)  จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
                 (6)  จัดให้มีการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต และผู้ได้รับการเสนอชื่อ
แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน มีการตรวจบัญชีรายชื่อสมาชิกทีมี่
สิทธิลงคะแนน ในการลงคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 1 คนและแบบ
บัญชีรายชื่อให้เลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 
 
 
   
                  (7) เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน
ของเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (8)  รายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล าดับสูงสุดสองล าดับแรกของแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด  
หรือกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติไม่เห็นชอบกับบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
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 2.6  สมำชิกพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               สมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกรายชื่อผู้สมัคร 1 คน
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นก าหนด 
               กรณีที่สมาชิกผู้ใดมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
ของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกล้เคียงตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับพรรคการเมือง 

 
     3. เงื่อนไขของพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

           พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักการ
หรือเงื่อนไขไว้ว่าพรรคการเมืองใดประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
               (1) ต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น เพ่ือท าหน้าที่เก่ียวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
   (2) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ให้พรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกผู้ซึ่งได้รับเลือกจำกสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัดที่มเีขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 
    
 

    
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคนก็ต้องด าเนินการประชุม
ลงคะแนนเลือกตามวิธีการขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 

             2. กรณีพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ต้องด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 53/ 2560 ล ง วั น ที่ 22 ธั น ว า ค ม  2560 ม า ต ร า  140 ( 1)  ( 2)  ( 4)  แ ล ะ  ( 5)  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น  
ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 
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    4. วิธีกำรข้ันตอนกระบวนกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
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 4.1 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง           

 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้       (1)  การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการรับสมัครให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน 
เวลาและสถานที่ในการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
              (2)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้หัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
               (3)  การด าเนินการรับสมัครให้คณะกรรมการสรรหารับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
               (4)  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร เมื่อพ้นก าหนดเวลา
การรับสมัครแล้วให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา 97 และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
               (5) ส่งรายชื่อของผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสม าชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัคร  
               (6) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมสมาชิก เมื่อสาขาพรรคการ เมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
ให้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 
 (7) การจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกเพ่ือใช้ตรวจสอบการลงคะแนนให้สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
              (8) การประชุมลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                    8.1 องค์ประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
                    8.2 ให้ตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
           8.3 การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
             (9) การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองหรือที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
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             (10) การรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล าดับสูงสุด 2 ล าดับแรกของแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันมากกว่าจ านวนดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
               (11) การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัคร
ซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยพิจารณาจากผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้งกรณีเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อ (14) กรณีเห็นชอบ
ผู้สมัครล าดับถัดไปก็ให้ด าเนินการตามข้อ (14) หากไม่เห็นชอบให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณาล าดับถัดไป
เป็นผู้สมัคร 
                (12) กรณีไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสรรหา 
หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู ้สมัครใดก็ให้เสนอรายชื่อผู ้นั ้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และด าเนินการตามข้อ (14)  
                (13) ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู ้สมัครที่สาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นทราบ เพื่อให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการ
และข้ันตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  
               (14) การออกหนังสือรับรองให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับ
การสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น 
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ฉบับร่ำง 
13!#!# 

หนังสือรับรองของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๑๘ 

ที่ ......................................             เขียนที่ ............................................ 
 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..............................................................  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน .......................................................... เป็นสมาชิกพรรค ........................................... 
ล าดับที่ ................. เมื่อวันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. .................. พรรคได้ส่งส มัครเข้ารับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ...............................ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................  
 
 

                          (ลงชื่อ) ........................................................ 
                                                                 (...................................................)  
                                                   หัวหน้าพรรค ..................................................  

หมายเหตุ กรณีที่หัวหน้าพรรคไม่ได้ลงนามในหนังสือรับรองด้วยตนเอง ผู้ลงนามแทนจะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ..... แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. .... และผู้สมัครต้องยื่นหนังสือมอบหมายนี้พร้อมกับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
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 4.2  แบบบัญชีรายชื่อ 

        ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้       
            (1)  การก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับการเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครให้คณะกรรมการสรรหา
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แล้วมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (2)  การเสนอรายชื่อบุคคลให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหา 
             (3)  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาการเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อตามมาตรา 97 และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 (4) การจัดท าบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 150 รายชื่อ 
โดยค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 
             (5)  การส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ  
             (6) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิก เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้รับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ 
 (7)  การจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกเพ่ือใช้ตรวจสอบการลงคะแนนให้สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ 
             (8)  การประชุมลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                    8.1 องค์ประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน  
                    8.2 ให้ตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
                    8.3 การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 
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             (9)  การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองหรือที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (10) การรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
             (11) การรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนและให้รวมคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตาม (10) 
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดเรียงล าดับตามผลรวมของคะแนน ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมือง
ประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชี
รายชื่อล าดับที่หนึ่งและให้เรียงล าดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกล่าวในล าดับถัดไปจนครบจ านวน ในกรณีที่
คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
            (12) การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อ (13) หากไม่เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการ
และข้ันตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
            (13) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ   
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ฉบับร่ำง 
 บัญชีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

แบบบัญชีรำยชื่อของพรรค……………....................... 
---------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ฯลฯ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ .ศ. .... และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 

ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ................................... พ.ศ. ....... 
                    (ลงชื่อ) ........................................................ 

                                                          (...................................................)  
                                           หัวหน้าพรรค .................................................. 

ส.ส. ๔/๒๑ 

เลขที ่………… (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ …….......................….. หัวหน้าพรรค .....…...... หรือเป็นผู้รับมอบ 
จากหัวหน้าพรรค …..............................………. มีที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคอยู่ ณ บ้านเลขท่ี ………... หมู่ ……..... 
ซอย ………....…..........……… ถนน ……….......……………. ต าบล/เทศบาล ……………....……. อ าเภอ …..…….................. 
จังหวัด ................………….. โทรศัพท์ ................……. และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน 
พรรคการเมืองแล้ว  ขอยื ่นบัญชีรายชื ่อผู ้สมัครรับ เลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีของ  
พรรค ………….......………………… จ านวน ……………… คน มีรายชื่อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   
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   5. ข้อยกเว้นกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยไมต่้องด ำเนินกำรสรรหำ 

  ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ต้อง

ด าเนินการสรรหาตามที่กฎหมายก าหนด มี 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 

              1)  กำรเลือกตั้งแทนกำรเลือกตั้งท่ีเป็นโมฆะ 
              2)  กำรเลือกตั้งใหม่กรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
              3)  กรณีผู้สมัครของพรรคกำรเมืองนั้นตำยก่อนปิดกำรรับสมัครเลือกตั้ง 
              การคัดเลือกตัวผู้สมัครของพรรคการเมือง เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งทั้ง 3 
กรณีดังกล่าวให้พรรคการเมืองด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 

 
   6. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรก 
 
  การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ส าหรับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นหลังจาก
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หำกพรรคกำรเมืองใด 
ได้จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด ให้พรรคกำรเมืองนั้น
สำมำรถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

 
 
 
                  
 

                
                เพ่ือเป็นการเตรียมการในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง พรรคกำรเมืองใดจะด ำเนินกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวันประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในการจัดประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่ได้จัดตั้งไว้แล้วเป็นผู้ด าเนินการของทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น          
ส่วนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนั้น 
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7. ข้อห้ามและบทก าหนดโทษ 

                
ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ บทก ำหนดโทษ 

1 52      กฎหมายก าหนดให้เป ็นหน้าที ่ของ
หัวหน้ำพรรคกำรเมืองและกรรมกำรบริหำร
พรรคกำรเมืองที่จะต้องด าเนินการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 

117      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน
10,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี 
 

2 55      ห้ามมิให้ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัด หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง หรือ
กรรมกำร บริหำรพรรคกำร เมืองผู ้ใ ด
ยินยอมให้บุคคลใดที่มิได้เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองเข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือ
ออกเสียงลงคะแนนในการด าเนินการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

117      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน
10,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี  

3 54      ห้ ามมิ ให้พรรคกำร เ มืองหรื อผู้ ใ ด 
เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือให้ หรือสัญญา
ว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือให้สมาชิกผู้ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร 
รับเลือก หรือเพ่ือให้เสนอชื่อสมาชิกผู้ใด 
เข้ ารับการเลือก ในการสรรหาผู้ สมัคร 
รับเลือกตั้ง  

119      ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 
     กรณีที่พรรคการเมืองกระท าการ 
ฝ่าฝืน ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการพรรคการเมืองของพรรคการเมือง 
บ ร ร ด า ที่ รู้ เ ห็ น กั บ ก า ร ก ร ะท า นั้ น  
ต้องระวางโทษตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลมีค าสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ บทก ำหนดโทษ 

4 53      ห้ามมิให ้ผู ้ใดกระท าการอย่างหนึ ่ง
อย่างใด เพ่ือจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืนหรือให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้ใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
          (1) ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรี ยมเพ่ือจะให้ เงิน ทรัพย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแก่ผู้ใด 
          (2) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้
เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้ใด หรือไม่ให้
ไปประชุมหรือลงคะแนน 

118 4)  ผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก
ตั ้ง แ ต ่ 1  ป ีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่
20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครของผู้นั้นด้วย  

5 56 5) หัวหน้ำพรรคกำรเมืองผู้ใดออกหนังสือ
รับรองส่งผู้ได้รับการสรรหาแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งหรือส่ งบัญชีรายชื่ อผู้ สมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออันเป็นเท็จ 

120 5)  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  และให้ศาลสั่ ง  เ พิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี  
     กรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าการสรรหา
ผู้ ส มั ค ร  รั บ เลื อกตั้ งนั้ นมิ ได้ มี การ
ด าเนินการสรรหาตามวิธีการหรือขั้นตอน
ที่กฎหมายก าหนด หรือด าเนินการ 
ไม่ครบถ้วน ไม่ท าให้การสมัครรับเลือกตั้ง
นั้นเสียไป 
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ที่ปรึกษา 

1. พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. นายแสวง บุญมี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะผู้จัดท า 

1. นายสมพล พรผล   ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
2. นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน  ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
3. นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์   รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
4. นางสาวเมลดา วัชรโรจน์  รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
5. นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
6. นายอมร รัชตังกูร   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน 
7. นายบรรพจน์ หอประยูร  ผู้อ านวยการฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
8. นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
9. นางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์  ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
     พรรคการเมือง 
10. นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
11. ว่าที่ร้อยตรี ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายและสนับสนุนพรรคการเมือง 
12. นายโชคดี ด้วงแป้น พนักงานการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง 
13. พนักงานและลูกจ้างส านักกิจการพรรคการเมืองทุกคน 
14. พนักงานและลูกจ้างส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐทุกคน 
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