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ความหมาย “พรรคการเมือง”



กลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกนัมารวมตวักนั 
เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการใชอ้  านาจบริหารและนิติบญัญติั

“ มาตรา 4 พรรคการเมือง หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัจดัตั้ง
เป็นพรรคการเมืองโดยไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ              
วา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ”



เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.25602



เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหบุ้คคลมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมี
บทบญัญติัเก่ียวกบัการบริหารพรรคการเมืองท่ีตอ้งก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งและก าหนดมาตรการให้สามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะตอ้งมีมาตรการ
ก ากบัดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
กรณีจึงสมควรก าหนดวิธีการจดัตั้งพรรคการเมืองและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี



การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง3



การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

ยืนค าขอแจ้งการเตรียมการ (พ.ก. 1) 

- ช่ือ

- ช่ือย่อ 

- ภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง

ไม่น้อยกว่า 15 คน 

ไม่ซ ้า ไม่พ้อง หรือคล้ายคลงึทีม่ผู้ี
แจ้งหรือจดจดัตั้งไว้แล้ว

ต้องไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตาม ม.14

บุคคลซ่ึงมคุีณสมบัตแิละ                
ไม่มลีกัษณะต้องห้าม ตาม ม.9

ม.18

ภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีน่ายทะเบียน
รับแจ้ง ต้องย่ืนค าขอจดจดัต้องพรรค
ถ้ามไิด้ย่ืนภายในระยะเวลาดงักล่าว 

ค าขอน้ันส้ินผล !!



การจัดตั้งพรรคการเมือง4



การเร่ิมจัดตั้งพรรคการเมือง 
ผู้ร่วมจดัตั้ง 500 คน ขึน้ไป

มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดยีวกนั

สัญชาตไิทยโดยการเกดิ/แปลงสัญชาตมิาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

อายุไม่ต า่กว่า 20 ปี 

ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิรับเลือกตั้งตาม ม. 98 (1) (2)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (16) 
(17) หรือ (18) ของรัฐธรรมนูญ

ไม่อยู่ระหว่างถูกส่ังห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืน หรือผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองอ่ืน                      
หรือผู้แจ้งเตรียมการจดัตั้งพรรคการเมืองอ่ืน



ทุนประเดมิไม่น้อยกว่า 1 ล้าน บาท

ทุนประเดิมไม่
น้อยกว่า 

1,000,000 
บาท

คนละไม่นอ้ยกวา่
1,000 บาท

ผูร่้วมจดัตั้งทุกคน
ตอ้งร่วมกนัจ่าย

แต่ไม่เกินคนละ

50,000 บาท



พรรคต้องด าเนินการ ดงัต่อไปนี้....

ภายใน 1 ปี ภายใน 4 ปี
ตอ้งด าเนินการใหมี้สมาชิก
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

ตอ้งด าเนินการใหมี้สมาชิก
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

สาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค
อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา และต้องมีสมาชิกท่ีมี

ภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป



โครงสร้างของพรรคการเมือง5



โครงสร้างของพรรคการเมือง

1.คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
2.คณะกรรมการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
3.สาขาพรรคการเมือง
4.ตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจงัหวดั
5.สมาชิก



คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประกอบด้วย
1.หวัหนา้พรรคการเมือง 
2.เลขาธิการพรรคการเมือง
3.เหรัญญิกพรรคการเมือง 
4.นายทะเบียนสมาชิก 
5.กรรมการบริหารอ่ืนตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั



คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (ต่อ)
หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส าคญัมีดังนี้

1.ควบคุมและก ากบัดูแลมิใหส้มาชิกกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
2.ให้ความเห็นชอบในการจดัท าแผนหรือโครงการท่ีจะด าเนินกิจกรรมทางการเมืองซ่ึงอย่างน้อยในแต่ละปี
ตอ้งด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามมาตรา 23 และส่งให้นายทะเบียนทราบภายใน 
เดือนเมษายนของทุกปี

3.ด าเนินการเก่ียวกบัการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
4.บริหารการเงิน ทรัพยสิ์น และประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตวัแทนพรรค 
การเมืองประจ าจงัหวดั รวมทั้งจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง

5.มีหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุมมิใหน้ าเงินหรือทรัพยสิ์นของพรรคการเมืองไปใชจ่้ายนอกจากท่ีก าหนดไว ้
ตามกฎหมาย



คณะกรรมการสรรหาผู้สมคัรรับเลือกตั้ง

องค์ประกอบ ตามบททัว่ไป
- กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

จ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการสรรหาผูส้มคัร
รับเลือกตั้ง

- หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
จ านวนตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง อยา่งนอ้ยตอ้งมี                
ไม่นอ้ยกวา่ 4 สาขา ซ่ึงมาจากต่างภาคกนัตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

- ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั 
จ านวนตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง

องค์ประกอบ ตามบทเฉพาะกาล
- กรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน 4 คน
- หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรค

การเมืองประจ าจังหวดั ซ่ึงเลือกกนัเองจนครบจ านวน  
7 คน ในกรณีมีรวมกนัไม่ถึง 7 คน ใหพ้รรคการเมืองจดั
ใหมี้การเลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ิมเติมเพื่อใหไ้ดค้รบ
จ านวน 7 คน การเลือกกนัเองหรือการเลือกตวัแทน
สมาชิกใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง



คณะกรรมการสรรหาผู้สมคัรรับเลือกตั้ง (ต่อ)

อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบญัชีรายช่ือ ใหไ้ดผู้ซ่ึ้งมีความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต และมี

คุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัพรรค เพื่อด าเนินการใหไ้ดม้า

ซ่ึงผูส้มัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตและผูส้มัคร รับเลือกตั้ งแบบบัญชีรายช่ือ ทั้ งน้ีวิธีการ

ด าเนินการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50 และมาตรา 51



สาขาพรรคการเมือง

ภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองตอ้ง
ด าเนินการจดัให้มีสาขาพรรคการเมือง ในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง บญัชี
รายช่ือภาคและจงัหวดั พ.ศ. 2560 อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา รวม 4 สาขา แต่ละสาขาตอ้งมีสมาชิกท่ีมี
ภูมิล  าเนาอยูใ่นเขตของสาขานั้น ตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป ตามมาตรา ๓๓ (๒)

พรรคการเมืองใดมีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลา
ติดต่อกนั 1 ปี พรรคการเมืองยอ่มส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง



สาขาพรรคการเมือง (ต่อ)
หน้าทีข่องสาขาพรรคการเมืองทีส่ าคัญ ได้แก่

1.จดัท าบญัชีรายช่ือพร้อมท่ีอยูข่องสมาชิก
2.แจง้เป็นหนงัสือใหห้วัหนา้พรรคทราบ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัท่ีตั้งสาขา กรรมการสาขาหรือ              

การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัสาขาพรรคการเมืองนั้น
3.จดัการประชุมเพ่ือใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลในบญัชีรายช่ือ

ตามบญัชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน
4.ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 
5.จดัใหมี้การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง



ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด

มิได้เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ 

หรือ สาขาพรรคการเมือง 

มสีมาชิกซ่ึงมภูีมลิ าเนาอยู่ในเขต

เลือกตั้งในจังหวดัน้ัน เกนิ 100 คน 

มาจากการเลือกของสมาชิก เพ่ือด าเนินกจิกรรมของพรรค

ในเขตพืน้ที่ที่รับผดิชอบ



หน้าทีข่องตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดัทีส่ าคญั ได้แก่
1.จดัท าบญัชีรายช่ือพร้อมท่ีอยูข่องสมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาในเขตจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของตวัแทน
พรรคการเมืองประจ าจงัหวดั 

2.แจง้เป็นหนงัสือใหห้วัหนา้พรรคทราบ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัท่ีตั้งของตวัแทน
พรรคการเมืองประจ าจงัหวดั หรือ การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัตวัแทนพรรคการเมือง
ประจ าจงัหวดันั้น

3.จดัการประชุมเพื่อใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลใน
บญัชีรายช่ือตามแบบบญัชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน

ตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั (ต่อ)



นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมหีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรเข้าเป็น

สมาชิกของพรรคการเมือง

สมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับ               

พรรคการเมือง อย่างน้อยไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท หรือช าระแบบตลอดชีพไม่น้อยกว่า 2,000 บาท พร้อมทั้งจัดเก็บ

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง และจัดท าทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้องตรงตามความ

เป็นจริง ตามแบบ ท.พ. 1 เกบ็รักษาไว้ ณ ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง

สมาชิกของพรรคการเมือง 



ส าหรับพรรคการเมืองเก่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๕๓/๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ก าหนดให้ ... 

สมาชิกเดิมซ่ึง
ประสงค์จะเป็น
สมาชิกพรรค
การเมืองต่อไป

มหีนังสือยืนยนั
การเป็นสมาชิก
ต่อหัวหน้าพรรค
+ หลกัฐานฯ
+ ช าระค่าบ ารุงฯ

ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่

๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

เม่ือพ้นก าหนดเวลาดงักล่าว 

..... สมาชิกผูใ้ดมิไดมี้หนงัสือแจง้ยนืยนัการเป็น

สมาชิกใหเ้ป็นอนัพ้นจากสมาชิกของพรรคนั้น

สมาชิกของพรรคการเมือง (ต่อ)



การด าเนินกจิกรรมทางการเมือง6



การด าเนินกจิกรรมทางการเมือง

- การด าเนินกจิกรรมทางการเมือง

- การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

- การรายงานการด าเนินกจิการของพรรคการเมือง



การด าเนินกจิกรรมทางการเมือง

**  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

จดัท าแผน หรือ โครงการที่จะด าเนินกจิกรรม
ในแต่ละปี

ส่งใหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ  ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
แต่อยา่งนอ้ยพรรคตอ้งด าเนินกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 23



การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
จดัใหมี้การประชุมใหญ่อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยองคป์ระกอบขององคป์ระชุมใหญ่               

ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัพรรคการเมือง ซ่ึงรวมกนัทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 250 คน 
ประกอบดว้ย

1. กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารพรรค    
การเมืองทั้งหมด

2. ผูแ้ทนของสาขาพรรคการเมือง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสาขาพรรคการเมือง
3. ตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของตวัแทนพรรคการเมือง

ประจ าจงัหวดั
4. สมาชิกพรรคการเมือง



กจิการทีต้่องกระท าโดยทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
1. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าประกาศอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรคการเมือง
2. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั 
3. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
4. การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
5. ใหค้วามเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองท่ีไดด้ าเนินการไปในรอบปี

ท่ีผา่นมา
6. กิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหวัหนา้สาขาพรรคการเมือง 
7. กิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมาย หรือขอ้บงัคบั
หมายเหตุ กิจการตาม 1, 2 และ 3 เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่แลว้ ใหพ้รรคการเมืองมี

หนงัสือแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ เพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงการจดทะเบียนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง



การประชุมใหญ่พรรคการเมือง (ต่อ)
- การลงมติในทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

- ใหก้ระท าโดยเปิดเผย 
- เว้นแต่ กรณีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ให้ลงคะแนนลบั

- การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง
- ตอ้งด าเนินการจดัใหมี้การประชุมใหญ่ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัพรรค
- องคป์ระกอบขององคป์ระชุมใหญ่ รวมกนัทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 100 คน ประกอบดว้ย

1. กรรมการสาขาพรรคการเมือง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
2. สมาชิกของสาขาพรรคการเมือง 



การรายงานการด าเนินกจิการของพรรคการเมือง

- จดัท ารายงานการด าเนินกิจการในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
เพื่ออนุมติัภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

- ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองส่งรายงานการดงักล่าว ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมติั พร้อมทั้งรายงานการประชุมใหญ่ และบญัชีรายช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ข้อยกเว้น พรรคการเมืองท่ีจดทะเบียนยงัไม่ถึง 180 วนั นบัถึงวนัส้ินปีปฏิทิน ไม่ตอ้งด าเนินการจดัท า
รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองส าหรับปีนั้น



การส่งผู้สมคัรรับเลือกตั้ง
[ การเลือกตั้งขั้นต้น Primary Vote]



พรรคการเมืองกบัการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษรร
(1) ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดัท่ีมีเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบในเขตเลือกตั้ง
(2) การส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด

ใหพ้รรคการเมืองส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งจากผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรค
การเมืองประจ าจงัหวดัท่ีมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

(3) กรณีพรรคการเมืองท่ีจัดตั้ งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (พรรคเก่า) ตอ้งด าเนินการตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 53/2560 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 มาตรา 141 วรรคหน่ึง (1) (2) (4) และ 
(5) ใหค้รบถว้น ในระหว่างเวลาท่ีพรรคการเมืองยงัปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวไม่ครบถว้นจะส่งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไม่ได้



พรรคการเมืองกบัการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษรร

การส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (ทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่) ส าหรับในการเลือกตั้ง
ทัว่ไปคร้ังแรกท่ีมีข้ึนหลงัจากวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560                 
ใชบ้งัคบัหากพรรคการเมืองใดไดจ้ดัตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจงัหวดัไวแ้ลว้ใน
จงัหวดัใด ใหพ้รรคการเมืองนั้นสามารถส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดทุ้กเขตเลือกตั้งในจงัหวดันั้น

ขอ้ยกเวน้การส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดยไม่ตอ้งด าเนินการสรรหา มี 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี
(1) การเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งท่ีเป็นโมฆะ
(2) การเลือกตั้งใหม่กรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไดรั้บเลือกตั้ง
(3) กรณีผูส้มคัรของพรรคการเมืองนั้นตายก่อนปิดการรับสมคัรเลือกตั้ง



การส่งผู้สมคัรฯ แบบแบ่งเขต (ม.50)
คณะกรรมการสรรหา

ประกาศ วนั เวลา สถานที่ในการสมคัร
เป็นผู้สมคัรรับเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ

เป็นการทั่วไป (1)

ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลกัษณะต้องห้ามของ

ผู้สมคัรแต่ละเขตเลือกตั้ง (2)

ส่งรายช่ือผู้สมคัรให้สาขาหรือตวัแทน
พรรคการเมืองฯ ที่มพืี้นที่รับผดิชอบใน

เขตเลือกตั้งน้ัน (2)

สาขาหรือตวัแทนพรรคการเมืองฯ ประชุม
สมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมคัรตามรายช่ือ

ที่ส่งมาจากคณะกรรมการสรรหา (4)

ประชุมสาขาสมาชิกต้องมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 100 คน (4)

ตวัแทนพรรคการเมืองฯ สมาชิก
ต้องมาประชุม  

ไม่น้อยกว่า 50 คน (4)

พ้นเวลารับสมคัรฯ 

เม่ือได้รับรายช่ือผู้สมคัรแล้ว



การส่งผู้สมคัรฯ แบบแบ่งเขต (ม.50)(ต่อ)
ผู้สมคัร

เลือก
ให้นับคะแนนของสาขาหรือตวัแทน

พรรคการเมืองฯและประกาศผลในเขต
เลือกตั้งน้ัน (4)

รายงานรายช่ือผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 
ล าดบัแรกของเขตเลือกตั้งน้ัน ให้

คณะกรรมการสรรหา (4)

คณะกรรมการสรรหาส่งรายช่ือผู้สมคัรที่ได้คะแนนสูงสุด
2  ล าดบัแรกทุกคนของแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคพจิารณาให้ความเห็นชอบโดยพจิารณาจากผู้มคีะแนนสูงสุด

ของแต่ละเขตเลือกตั้งก่อน (5)

กรณีมีผู้ได้คะแนนสูงสุด ๒ ล าดับแรกในเขต
เลือกตั้งใดเท่ากันหลายคน ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงล าดับ

คะแนนสูงสุดเท่ากนั
ล าดบัแรก

คะแนนสูงสุดเท่ากนั
ล าดบัสอง

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 1

คนท่ี 2

คนที่ 3

เห็นชอบ ส่งรายช่ือเป็น
ผู้สมคัรฯ

สมาชิก



การส่งผู้สมคัรฯ แบบแบ่งเขต (ม.50)(ต่อ)

กรณีคณะกรรมการบริหารพรรค       
ไม่ เห็นชอบผู้ได้คะแนนสูงสุดในเขต

เ ลือกตั้ งรายใด (5)

ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแสดงเหตุผล
ให้คณะกรรมการสรรหาทราบ (5)

ให้พจิารณารายช่ือผู้สมัครฯทีไ่ด้
คะแนนสูงสุดล าดับ 2 (5)

เห็นชอบส่งรายช่ือผู้น้ัน
เป็นผู้สมัครฯ (5)

หากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่
เห็นชอบรายช่ือที่ส่งมาทั้งหมด ให้
คณะกรรมการบริหารพรรคและ

คณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกนั
โดยพจิารณารายช่ือทั้งหมดในเขต

เลือกตั้งน้ันที่ส่งมา (5)

มมีตไิม่เห็นชอบรายช่ือทั้งหมด (5)

มมีตเิห็นชอบรายช่ือผู้สมคัรคนใด
ให้ส่งผู้น้ันเป็นผู้สมคัรฯ (5)

คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาหรือ
ตวัแทนพรรคการเมืองฯในเขตเลือกตั้งน้ันทราบ และ

ด าเนินการสรรหาใหม่ตาม (1) – (4) จนกว่าจะได้ผู้สมคัร
ในเขตเลือกตั้งน้ัน (5)



การสรรหาผู้สมคัรฯ แบบบัญชีรายช่ือ (ม.51)

ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลกัษณะต้องห้ามของผู้ที่

ได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้สมคัรฯ (2)

จดัท าบัญชีรายช่ือไม่เกนิ 150 รายช่ือ โดยค านึงถึงผู้สมคัรฯ
จากภูมภิาคต่างๆ และความเท่าเทียวกนัระหว่างชายและหญิง 
แล้วส่งบัญชีรายช่ือดงักล่าว ไปยงัสาขาพรรคฯและตวัแทน

พรรคการเมืองฯ (2)

หัวหน้าสาขาหรือตวัแทนพรรคการเมืองฯประชุมสมาชิก
เพ่ือลงคะแนนเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือที่ส่งมาจาก

คณะกรรมการสรรหา (3)

การประชุมสาขาพรรค สมาชิกต้อง
มาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน (3)

การประชุมตวัแทนพรรค
การเมืองฯ สมาชิกต้องมา

ประชุม ไม่น้อยกว่า 50 คน (3)

พ้นเวลาเสนอรายช่ือ 

เม่ือได้รับบัญชีรายช่ือแล้ว

คณะกรรมการสรรหา

ก าหนดวนั เวลา สถานที่ในการเสนอรายช่ือบุคคล
เป็นผู้สมคัรรับเลือกตั้ง และมหีนังสือแจ้งไปยงั   

คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขา ตวัแทน
พรรคการเมือง เพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลเป็นผู้สมคัรรับ
เลือกตั้ง และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป (1)



การสรรหาผู้สมคัรฯ แบบบัญชีรายช่ือ (ม.51) (ต่อ)
สมาชิก รายช่ือเลือก

ให้หัวหน้าสาขาหรือตวัแทนพรรคการเมืองฯ                     
นับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนของสาขา

พรรคฯหรือตวัแทนพรรคการเมืองฯ น้ัน (3)

รายงานผลไปยงัคณะกรรมการสรรหา (3)

ลงคะแนนเสร็จแล้ว

คณะกรรมการสรรหารวมผลการนับคะแนนของ
ทุกเขตเลือกตั้ง และจดัท าบัญชีรายช่ือผู้สมคัรฯ                
โดยเรียงล าดบัตามผลรวมของคะแนนจากสาขา

พรรคฯหรือตวัแทนพรรคการเมืองฯ (4)

ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละ 
ไม่เกนิ 15 รายช่ือ (3)



การส่งรายช่ือผู้สมคัรฯ แบบบัญชีรายช่ือ

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมคัรฯ 
ให้หัวหน้าพรรคฯอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สมคัรฯ ล าดบัที่ ๑ (4)

กรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายช่ือเท่ากัน
หลายคน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหา

ในการจัดเรียงล าดับ

ล าดบัที.่..คะแนนเท่ากนั

ให้เรียงล าดบัรายช่ือตามผลรวมของคะแนน (4)

ล าดบัที่.. คนที่ ๑

ล าดบัที่.. คนที่ ๒



การส่งรายช่ือผู้สมคัรฯ แบบบัญชีรายช่ือ

กรณีไม่เห็นชอบ

ด าเนินการสรรหาใหม่ตาม (1) – (4) จนกว่า
จะได้บัญชีรายช่ือผู้สมคัรรับเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายช่ือผู้สมคัรฯ 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพจิารณา (5)

เห็นชอบ ส่งบัญชีรายช่ือเป็น
ผู้สมคัรฯ



การส้ินสุดของพรรคการเมือง มี 3 กรณี ดงัน้ี

◇ การส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง
◇ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยบุพรรคการเมือง
◇ การควบรวมพรรคการเมือง


