
การคัดเลือกผู้สมคัร ส.ส.
แบบแบง่เขตเลือกต้ัง
และแบบบญัชรีายชื่อ



หลักการพ้ืนฐานของการคัดเลือก

การเปิดกวา้ง 
อุดมการณ์

และคุณค่าพ้ืนฐาน
การมีส่วนรว่ม 



การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. 

แบบแบง่เขตเลือกต้ัง



ขัน้ตอนแรก การเปิดรบัสมัคร

สมาชกิพรรคอนาคตใหม่ท่ีมีคณุสมบติั

ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามท่ี

กฎหมายก าหนด มีสิทธิเสนอตัวเข้า

สมัครอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกัน 



ขัน้ตอนท่ีสอง การตรวจสอบคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรบัเลือกต้ัง

ตรวจสอบคณุสมบติั ดังนี้ 

(1.) คณุสมบติัตามกฎหมาย 

(2.) คณุสมบติัตามแนวทางของพรรค 

โดยตรวจสอบประวติัจากเอกสาร

และการสัมภาษณ์ 



ขัน้ตอนท่ีสาม การหย่ังเสียงคะแนนเบื้องต้นภายในพรรค

(Primary Vote) 

คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อบุคคลผู้

มีสิทธิสมัครเข้าแข่ง Primary Vote 

สมาชกิพรรคในแต่ละเขตเลือกต้ังลงคะแนน

ผ่านระบบ Online 



ขัน้ตอนท่ีส่ี การรบัฟงัความเห็นจากสาขาพรรคประจ าจงัหวดั

หรอืคณะท างานประจ าจงัหวดั

ประกาศผล Primary Vote

น ารายชื่อบุคคลท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 1 และ 2

ไปรบัฟงัความเหน็จากสาขาพรรค

ประจ าจงัหวดัหรอืคณะท างานประจ าจงัหวดั 

1 2



ขัน้ตอนท่ีหา้ การลงมติเลือกโดยคณะกรรมการบรหิารพรรค

คณะกรรมการบรหิารพรรคพิจารณา
ลงมติเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
โดยต้องเลือกล าดับท่ี 1 เป็นหลัก 

1

**เวน้แต่มีกรณีจ าเป็น อาจเลือกล าดับท่ี 2 
หรอืไม่เลือกเลยก็ได้ แต่ต้องให้เหตุผลประกอบ

กรณีท่ีคณะกรรมการบรหิารพรรค

ไมเ่ลือกท้ังล าดับท่ี 1 และ 2

ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคและ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

รว่มกันเลือกผู้สมัครท่ีได้คะแนนใน

ล าดับอื่นๆแทน



การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.

แบบบญัชรีายชื่อ



หลักการ

1.
ความรูค้วามสามารถ 

2.
การกระจายตามสัดส่วน

ของภาคต่างๆ

3.
การสนับสนุนกลุ่มบุคคลท่ีอาจถูก

กีดกันและอาจถูกเลือกปฏิบัติ

ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง 

4.
การอุทิศตนให้กับพรรค

5.
ความคิดและการกระท า

สอดคล้องกับอดุมการณ์

ของพรรค

6.
การมีส่วนรว่มของสมาชกิพรรค

ผ่าน Primary Vote 



เปิดโอกาสให้สมาชกิเสนอตัวเข้า
สมัครได้ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบคณุสมบัติตาม
กฎหมายและตามแนวทางของ
พรรค 

การรบัสมคัร 



ภาค
สมาชกิเลือกผู้สมคัรกลุ่มตัวแทน
ภาคตามภาคท่ีตนมภีูมลิ าเนา 

สมาชกิพรรคมีสิทธิลงคะแนนใน 2 กลุ่ม 

การลงคะแนน Primary Vote ของสมาชกิพรรค 

ประเทศ

สมาชกิเลอืกผู้สมคัรกลุม่ผู้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 

โดยเลือกได้ 10 คน
ภาค
เหนือ

ภาค
กลาง

ภาค
อีสาน

ภาค
ใต้

กรเุทพ
และ

ปรมิณฑล 

โดยเลือกได้ 5 คน 



กลุ่มผู้สมคัร ส.ส.แบบบัญชรีายชื่อ 

แบง่เปน็ 4 กลุ่ม 

1.
หัวหน้าพรรคและ
สมาชกิพรรคท่ี

หัวหน้าพรรคคัดเลือก

2.
ตัวแทนของ
ภาคต่างๆ

4.
กลุ่มบุคคลท่ีอาจถูกกีดกัน
และเลือกปฏิบัติจากสังคม

3.
ผู้มีความรู ้ความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 



คณุสมบติั
บุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ มีความ
เหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีและรบั
บทบาทส าคัญในสภาผู้แทนราษฎรและ
คณะรฐัมนตรี

กลุ่มแรก หัวหน้าพรรคและสมาชกิพรรคท่ีหัวหน้าพรรคคัดเลือก



กลุ่มสอง ตัวแทนของภาคต่างๆ 

คณุสมบติั
บุคคลท่ีเป็นตัวแทนจากภาคต่างๆ เพ่ือ
สะท้อนใหเ้หน็ถึงสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรจากท่ัวประเทศ

ท่ีมา 
สมาชกิในแต่ละภาคลงคะแนน Primary 
Vote เลือกตามภาคของตน โดยแบง่เป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาค
อสีาน, ภาคใต้, กรงุเทพฯและปรมิณฑล 



กลุ่มสาม ผู้มีความรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 

คณุสมบติั
บุคคลท่ีมีความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ เชน่ นักวชิาการ ข้าราชการ 
ผู้ใชแ้รงงาน เกษตรกร ตัวแทนวชิาชพีต่างๆ 
นักกิจกรรมจากองค์กรเอกชนด้านต่างๆ ศิลปิน 
นักธุรกิจ นักบรหิาร ผู้ประกอบการ อาชพีอิสระ
กลุ่มบุคคลท่ีอาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจาก
สังคม เยาวชนคนรุน่ใหม่ ฯลฯ

ท่ีมา 
สมาชกิท่ัวประเทศลงคะแนนเลือก Primary Vote 



กลุ่มส่ี กลุ่มบุคคลท่ีอาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากสังคม

คณุสมบติั
บุคคลท่ีมีสถานะ อัตลักษณ์ หรอืรสนิยมท่ีอาจถูก
สังคมกีดกันหรอืเลือกปฏิบัติ เชน่ เพศหลากหลาย 
ผู้หญิง ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ติดเชื้อ HIV 
มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีถูกกระท า
จากรฐัไทย เป็นต้น 

ท่ีมา 
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีอาจถูก
กีดกันและถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งได้รบัการเลือกผ่าน 
Primary Vote ระดับประเทศ ในกลุ่มท่ีสาม 



การเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค
และคณะท างานจงัหวดั



องค์ประกอบคณะกรรมการสาขาพรรค 

ยึดหลักการเดียวกับองค์ประกอบ
คณะกรรมการบรหิารพรรค

(กระจายอ านาจลงไปในทกุเขตเลือกต้ัง
ความหลากหลายทางเพศ เยาวชน และอาชพี)  

กรรมการท่ีมาจากหัวหน้าเลือก กรรมการท่ีมาจากการเลือกของสมาชกิ 

หัวหน้าสาขาพรรค 1 คน 1. รองหัวหน้าสาขาพรรค
2. นายทะเบียนสาขาพรรค 
3. เหรญัญิกสาขาพรรค 
4. และเลขานุการสาขาพรรค

กรรมการสาขาพรรค
สัดส่วนเขตเลือกต้ัง 

กรรมการสาขาพรรคสัดส่วน
คุณสมบัติหลากหลาย

สมาชกิพรรคในจงัหวดั
ลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน์
คะแนนท่ี 1 ให้ท่ีประชมุ
สาขาพรรคลงมติรบัรอง

หัวหน้าสาขาพรรคเสนอชื่อ และ
ให้ท่ีประชมุสาขาพรรคลงมติ

รบัรอง

สมาชกิพรรคในแต่ละเขต
ลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน์

คะแนนท่ี 1 ของเขต
ให้ท่ีประชมุ

สาขาพรรคลงมติรบัรอง

คัดเลือกโดยกรรมการ
สาขาพรรค 3 ประเภท

ข้างต้น โดยให้คัดเลือกจาก
ผู้สมัครตามคุณสมบัติ

หลากหลาย



องค์ประกอบคณะท างานจงัหวดั

ยึดหลักการเดียวกับองค์ประกอบ
คณะกรรมการบรหิารพรรค

(กระจายอ านาจลงไปในทกุเขตเลือกต้ัง
ความหลากหลายทางเพศ เยาวชน และอาชพี)  

กรรมการท่ีมาจากหัวหน้าเลือก กรรมการท่ีมาจากการเลือกของสมาชกิ 

หัวหน้าคณะท างานจงัหวดั 1 คน
(เป็นตัวแทนพรรคประจ าจงัหวดั

โดยต าแหน่ง)

1. รองหัวหน้าคณะท างานจงัหวดั 
2. นายทะเบียนคณะท างานจงัหวดั 
3. เหรญัญิกคณะท างานจงัหวดั
4. เลขานุการคณะท างานจงัหวดั 

กรรมการสัดส่วนเขตเลือกต้ัง
ตามจ านวนเขตเลือกต้ัง

ในจงัหวดั 

กรรมการสัดส่วน
คุณสมบัติหลากหลาย

สมาชกิพรรคในจงัหวดั
ลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน์

คะแนนท่ี 1 ดูวา่มีภูมิล าเนาเขต
เลือกต้ังใด แล้วประชมุสมาชกิท่ี
มีภูมิล าเนาเขตน้ัน ลงมติรบัรอง 

เสนอชื่อโดย
หัวหน้าคณะท างานจงัหวดั

สมาชกิพรรคในแต่ละเขต
ลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน์
คะแนนท่ี 1 ของแต่ละเขต
เป็นกรรมการสัดส่วน

เขตเลือกต้ัง

คัดเลือกโดยกรรมการ
คณะท างาน 

3 ประเภทข้างต้น 
โดยให้คัดเลือกจากผู้สมัคร
ตามคุณสมบัติหลากหลาย



ก าหนดการรบัสมัคร
และการลงคะแนน



เดือน ตลุาคม 2561

กิจกรรมภายใน
ของพรรค

Primary Vote

เปิดรบัสมัคร

คณะท างานจงัหวดั  

และคณะกรรมการ

สาขาพรรค 

ทุกต าแหน่ง

18

เปิดรบัสมัครผู้ประสงค์ลง

สมัคร Primary Vote 

เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สมคัร 

ส.ส.ของพรรค

18



เดือน พฤศจกิายน 2561

กิจกรรมภายใน
ของพรรค

Primary Vote

ตรวจสอบ

รายชื่อ

ผู้สมัคร

- ปิดลงคะแนนออนไลน์ 

เวลา 24.00 น.  

- ปิดลงคะแนนออนไลน์ 

ณ ศูนยป์ระสานงาน 

เวลา 17.00 น. 

- เปิดลงคะแนนออนไลน์

เวลา 00.00 น.

- เปิดลงคะแนนออนไลน์ 

ณ ศูนยป์ระสานงาน 

เลือกหัวหน้าสาขาพรรค/

หัวหน้าคณะท างานจงัหวดั

เวลา 9.00-17.00 น. ของแต่ละวนั

- เปิดลงคะแนนออนไลน์ 

เลือกกรรมการสาขาพรรค/

คณะท างานจงัหวดัสัดส่วน

เขตเลือกต้ัง เวลา 00.00 น.

- เปิดลงคะแนนออนไลน์ 

ณ ศูนยป์ระสานงาน 

เวลา 9.00-17.00 น. 

- ปิดลงคะแนนออนไลน์ 

เวลา 24.00 น.  

- ปิดลงคะแนนออนไลน์ 

ณ ศูนยป์ระสานงาน 

เวลา 17.00 น. 

17 18 20 219

ปิดรบัสมัคร

18

24

ประกาศผลการเลือกต้ัง

เริม่การตรวจสอบคณุสมบัติ 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ลง

สมัคร Primary Vote

20

เสรจ็ส้ินการตรวจสอบ

คุณสมบัติ ลักษณะ

ต้องห้ามของผู้ลงสมัคร

Primary Vote

29

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิลงสมคัร 

Primary Vote เบื้องต้น

30

ปิด

รบัสมัคร

5



ประกาศรายชื่อ

ผู้สมัครรบั

เลือกต้ัง ส.ส.

ของพรรคท่ัว

ประเทศ

ประกาศ

รายชื่อ

ผู้สมัครรบั

เลือกต้ัง 

ส.ส.ของ

พรรค

เดือน ธันวาคม 2561

กิจกรรมภายใน
ของพรรค

Primary Vote

- จดัประชมุต้ังสาขาพรรค 

- จดัประชมุต้ังตัวแทนพรรค 

ประจ าจงัหวดั 

ส่งเอกสารจดัต้ังสาขาพรรคและ

ตัวแทนพรรคประจ าจงัหวดัให้

คณะกรรมการการเลือกต้ัง

161

ผู้มีสิทธิลง

สมัคร Primary 

Vote หาเสียง

1

ส้ินสุดการหา

เสียงภายใน

7

เริม่จดัท า 

Primary 

Vote

8

ส้ินสุดการจดัท า 

Primary Vote

11

ประกาศ

ผลการท า 

Primary 

Vote

13

เริม่การรบัฟงัเสียง

กรณีการสรรหา

ผู้สมัครรบัเลือกต้ัง

จากสาขาพรรคและ

ตัวแทนพรรค

ประจ าจงัหวดั

14

ปิดการรบัฟงัเสียงกรณี

การสรรหาผู้สมัครรบั

เลือกต้ังจากสาขาพรรค

และตัวแทนพรรค

ประจ าจงัหวดั

16

ประชุมเพ่ือลงมติ

เลือกผู้ลงสมัครรบั

เลือกต้ัง ส.ส. ของ

พรรคโดยคณะ

กรรมการบรหิาร

17-21 23

จดัการท า Primary Vote 

ใหม่ในกรณีท่ีเขตเลือกต้ัง

ใดวา่งลงหรอืคณะ

กรรมการบรหิารพรรคมี

มติไม่เห็นชอบรายชื่อ

24-30 31




