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ไพรมารีโหวต: ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 
 
 

อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า 
วิทยากรชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สาํนักวิชาการ 

 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้น ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนเอง 
ถือเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชน
เป็นหลักพ้ืนฐานของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเลือกตัวแทนของตนเองเพื่อเข้าไปทําหน้าที่ในสภา 
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ หลักความเสมอภาค หลักสิทธิ หลักเสรีภาพและหน้าที่ 
หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่บริหาร
ประเทศนั้น เมื่อตัวแทนได้เข้าไปบริหารประเทศก็ต้องนําความต้องการของประชาชนไปแปรเป็นนโยบาย 
ของรัฐบาล ความต้องการของประชาชนนั้นจะส่งผลถึงการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ถึงแม้ประชาชน
จะเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนเองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่แท้ที่จริงแล้วตัวแทน 
ของประชาชนเหล่านั้นพรรคการเมืองเป็นผู้คัดเลือกขั้นต้น ซึ่งเรียกว่า “ระบบการเลือกต้ังขั้นต้น” หรือเรียกว่า 
“กระบวนการสรรหาขั้นต้น” ก็ได้ โดยจะคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการสมัครรับ
เลือกต้ังทั่วไป หรือในการเลือกต้ังระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ อํานาจในการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกต้ัง 
โดยส่วนมากจะมาจากหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้มีอํานาจในพรรค
การเมือง และนายทุนพรรคการเมือง ซึ่งหมายความว่ากระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือกระบวนการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังได้ถูกครอบงําจากผู้มีอิทธิพลในพรรคการเมือง บางครั้งอาจทําให้ประชาชน 
ไม่ยอมรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากพรรคการเมืองนั้น แต่เพราะมีความภักดีต่อพรรคการเมือง 
มาอย่างยาวนาน ประชาชนก็ยังคงเลือกตัวแทนที่พรรคการเมืองส่งมาลงเลือกต้ังในเขตนั้น ๆ ถ้าประชาชน 
ไม่ยอมรับตัวแทนของพรรคการเมือง ก็จะมีการต่อต้านตัวแทนของพรรคการเมือง โดยจะหันไปสนับสนุน
ผู้สมัครพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิด “ระบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)” หรือ 
“ระบบการเลือกต้ังขั้นต้น (Primary Election)” หมายถึงการเลือกต้ังขั้นต้นโดยวิธีการหยั่ ง เสียง  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา การเลือกต้ังที่จัดขึ้นเพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองของแต่ละ
พรรคเพื่อเข้าชิงตําแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งขั้นต้นได้จัดขึ้นทุกระดับ เพราะการเลือกตั้งถือเป็นรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการเมืองที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมทางการเมือง และถือว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอํานาจที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย 
 ระบบไพรมารี โหวต  (Primary Vote) หรือ ระบบการเลือกต้ังขั้น ต้น (Primary Election)  
เป็นกระบวนการสรรหา (Nomination) ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองที่ต้องการจะหยั่งเสียงของผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตนั้นว่ามีแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครคนไหน และเป็นการสังเกตว่าผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังมีแนวโน้มว่าจะเลือกผู้สมัครของพรรคการเมืองคู่แข่งอย่างไร การจัดการเลือกต้ังขั้นต้นจะมีหลาย
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รูปแบบ ซึ่งรูปแบบของประเทศที่โดดเด่นและถือเป็นต้นกําเนิดของการเลือกต้ังขั้นต้น คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งสาเหตุที่จัดให้มีการเลือกต้ังขั้นต้นนั้นสืบเนื่องมาจากความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ถูกมองว่าตกอยู่ในความควบคุมและดําเนินการของผู้มีอํานาจในพรรคการเมือง และ
ผู้บริหารพรรคการเมืองเท่านั้น ซึ่งในยุคหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรค
โดยเป็นการตกลงกันในทางลับ (Secret Deals) หรือเรียกว่าเป็นการตกลงกันในห้องที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ 
และต่อมาปัญหาได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นระหว่างปี ค.ศ. 1930-ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2473-2483) โดยมี 
การประชุมพรรคระดับชาติเพื่อให้การคัดเลือกผู้สมัครขยายออกจากผู้บริหารพรรคการเมืองและผู้มีอิทธิพล 
ในพรรคการเมืองจากส่วนกลาง แต่กระบวนการคัดเลือกยังถูกครอบงําโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลของพรรคการเมือง
ในพื้นที่ (Party Bosses And Party Machines) ดังนั้น จึงมีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการจัดให้มีการเลือกต้ัง
ขั้นต้น (Primary Election) โดยนํามาใช้ที่มลรัฐวิสคอนซินเป็นมลรัฐแรกและเป็นที่นิยมในมลรัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ 
ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบที่แต่ละองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกต้ัง
ขั้นต้นกําหนดหรือเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศนั้น ๆ ซึ่งการจัดระบบการเลือกต้ังขั้นต้น 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของการจัดการเลือกต้ังขั้นต้นของประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่มีความแตกต่างในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งขั้นต้น และการลงคะแนนเสียง
มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน (ฐิติกร สังข์แก้ว, สราวุธ ทับทอง, และ อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว, 2559, น. 443-444)  
โดยบทความฉบับนี้จะนําเสนอระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยได้ศึกษา 
และจะนําระบบดังกล่าวนี้มาใช้ในการเลือกต้ังทั่วไป  
 

การเลือกตั้งขัน้ต้นของพรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 5 รปูแบบ คือ 
 1. ระบบปิด (Closed Primary) การเลือกต้ังขั้นต้นในระบบปิดเป็นระบบที่สมาชิกพรรคการเมือง 
ซึ่งได้ลงทะเบียนและระบุว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้แล้ว จึงมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังขั้นต้นให้แก่พรรค
การเมืองที่ตนเองเป็นสมาชิก ดังนั้น ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะไม่ได้ลงคะแนน 
ในการเลือกต้ังขั้นต้น  
 2. ระบบเปิด (Open Primary) เป็นระบบที่จัดให้มีการเลือกต้ัง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งทุกคน สามารถออกเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใดก็ได้ ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันสามารถลงคะแนนเสียงในการ
เลือกต้ังขั้นต้นของพรรคเดโมแครตได้ ส่วนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงอิสระก็สามารถลงคะแนนเสียงให้แก่พรรค
การเมืองใดก็ได้ แต่เมื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ังขั้นต้นให้พรรคการเมืองใดไปแล้ว ไม่สามารถลงคะแนน
เสียงในการเลือกต้ังขั้นต้นให้แก่พรรคการเมืองอื่น ๆ ได้ โดยในการลงคะแนนเสียงจะมีการแยกคูหา (Ballot) 
ออกเป็นคูหาสําหรับสมาชิกพรรคการเมือง และคูหาสําหรับผู้ออกเสียงอิสระ เพื่อแยกคะแนนผู้มีสิทธิออกเสียง
ทั้งสองกลุ่ม 
 3. ระบบผสม (Hybrid Primary System) หรือ ระบบกึ่งปิด (Semi-Closed Primary) เป็นระบบ
การเลือกต้ังขั้นต้นที่หลายมลรัฐนํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจํากัดการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในการเลือกต้ังขั้นต้นแบบปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีสถานะอิสระ 
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มาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองได้ แต่จะใช้สิทธิเลือกตั้งขั้นต้นได้เพียงครั้งเดียวและ
พรรคเดียวเท่านั้น การนําระบบผสมมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองหนึ่งเข้าไปทําให้การเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคคู่แข่งปั่นป่วนซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของการเลือกต้ังขั้นต้น
ระบบเปิด  
 4. ระบบตะกร้า (Blanket Primary) การเลือกต้ังขั้นต้นระบบตะกร้าเป็นระบบที่นําเอารายชื่อ
ผู้สมัครของทุกพรรคการเมืองมารวมในบัตรเลือกต้ังเดียวกันแล้วให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังลงคะแนนเสียง
ครั้งเดียวเพื่อหาผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละพรรคการเมืองเป็นตัวแทนในการเลือกต้ังทั่วไป 
 5. ระบบคะแนนสูงสุดสองคน (Top Two Primary) เป็นระบบการเลือกต้ังขั้นต้นแบบสองคน
คะแนนสูงสุดนําเอารายชื่อผู้สมัครของทุกพรรคการเมืองมารวมในบัตรเลือกต้ัง เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังลงคะแนนเสียงครั้งเดียวเหมือนกับการเลือกต้ังขั้นต้นของระบบตะกร้า  แต่การเลือกต้ังขั้นต้นแบบ 
สองคนคะแนนสูงสุดนี้จะคัดเอาเฉพาะผู้สมัครสองคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุด โดยไม่จํากัดว่าจะเป็นพรรค
การเมืองใดไปแข่งขันในการเลือกต้ังทั่วไป ดังนั้น ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นแบบสองคนคะแนนสูงสุดไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก เพราะมีความเป็นไปได้ว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจะเลือกเฉพาะรายชื่อที่มาจากพรรค
การเมืองเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นการแข่งขันจากพรรคการเมืองเดียวกัน ระบบการเลือกตั้ง
แบบนี้มีใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน ส่วนในเนแบรสกา ใช้ระบบนี้เฉพาะการเลือกต้ังสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองที่มีการแข่งขัน (สติธร ธนานิธิโชติ และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 
2558, น. 10-13)  
 ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้นําไปใช้ แต่ใช้การประชุมคอคัส 
(Caucus and Convention) ในการเลือกตัวแทนเข้าประชุมระดับชาติ ซึ่งการประชุมคอคัส (Caucus) คือ 
การประชุมลับของผู้นําพรรคการเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรค สําหรับ
กระบวนการเสนอชื่อผู้สมัครประธานาธิบดีขั้นต้นอาจใช้การประชุมลับเพื่อเสนอชื่อผู้แทนไปประชุมระดับชาติ
หรือประชุมในระดับมลรัฐก็ได้ การประชุมคอคัสนี้เป็นวิธีการที่เก่าแก่ที่สุดในการเลือกต้ังตัวแทนและมีพื้นฐาน 
ที่แตกต่างไปจากการหยั่งเสียงขั้นต้นทั่วไปเพราะมีศูนย์กลางอยู่ภายในพรรคเป็นการประชุมของสมาชิกพรรค
ท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้สมัครจากตัวแทนของท้องถิ่นไปประชุมพรรคระดับชาติ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในการเลือกต้ัง
ทั่วไป (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2548, น. 273-279) 
 

การเลือกตั้งตําแหน่งทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1. การเลือกต้ังระดับชาติ (Federal Goverment) หรือรัฐบาลกลางแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 การเลือกต้ังประธานาธิบดี (Predidential Election) โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ัง 
ผ่านคณะผู้เลือกต้ัง (Electoral College) จํานวน 538 คน เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารประเทศแต่เพียงผู้เดียว
เป็นทั้งประมุขและผู้บริหารประเทศ การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจึงมีความสําคัญมาก 
ในฐานะที่เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ เข้มแข็ง การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
จึงมีความสําคัญที่สุด ดังนั้น การหยั่งเสียงขั้นต้นในการหาชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังของแต่ละพรรคการเมือง  
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จึงมีความสําคัญเพราะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะไปประชุมพรรคการเมืองในระดับชาติเพื่อทําการตัดสินใจ
ว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้แทนของพรรคเข้าสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดี 
  1.2 การเลือกต้ังสมาชิกสภาคองเกรส แบ่งเป็น 2 สภา คือ 
 1.2.1 สภาสูง (Senate) หรือวุฒิสภา มีสมาชิกจํานวน 100 คน มาจากมลรัฐละ 2 คน  
(50 มลรัฐ) มีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะไม่มีการพ้นวาระพร้อมกันทั้งสภา แต่ทยอยพ้นวาระ
ทุก ๆ 2 ปี ในสัดส่วน 1 ใน 3 โดยสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 พ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 ของการดํารงตําแหน่ง  
 กลุ่มที ่2 พ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นสุดปีที่ 4 ของการดํารงตําแหน่ง  
 กลุ่มที ่3 พ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นสดุปีที่ 6 ของการดํารงตําแหน่ง  
 การพ้นจากตําแหน่งไม่พร้อมกันของสมาชิกวุฒิสภาจะทําให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมยังอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ในวุฒิสภาและสภาคองเกรสในสมัยประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่มีสมัยประชุมใดที่มีการปฏิบัติ
หน้าที่ในวุฒิสภาของสมาชิกใหม่ทั้งชุด สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นสภาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนิติบัญญัติที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสภาชุดก่อนมาแล้วร่วมอยู่ด้วย (ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, 2559, น. 149-150) 
 1.2.2 สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) หรือเรียกว่า สภาล่าง มีจํานวน
สมาชิกทั้งสิ้น 435 คน โดยมาจากจํานวนสัดส่วนของประชากรแต่ละมลรัฐ ซึ่งแต่ละมลรัฐมีจํานวนสมาชิก 
ไม่เท่ากัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
 

การเลือกตั้งขั้นต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
 การเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมืองไทยหรือระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ัง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
เป็นกฎหมายที่กําหนดระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็น
ระบบที่กฎหมายค่อนข้างจะให้อิสระแก่พรรคการเมืองแต่ละพรรคในการเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกต้ังของตัวเอง และเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองฉบับแรก 
ของประเทศไทยที่ได้วางแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกต้ังให้พรรค
การเมืองนําไปปฏิบัติในการเลือกต้ังทั่วไป โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 รูปแบบที่หนึ่ง: การคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารพรรค 
 คณะกรรมการบริหารพรรคจะทําการคัดเลือกจากรายชื่อที่มีการเสนอจากคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกต้ังและที่ประชุมสาขาพรรค ซึ่งการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง 
ในการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อบุคคลซึ่งมีที่มาจากสองช่องทาง ได้แก่ 
  (1) รายช่ือผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ  
  (2) รายช่ือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเห็นสมควร 
 2. คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลตามข้อ (1) และ
ข้อ (2) ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อลงมติ และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติ 
ให้ส่งบุคคลใดเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคแล้ว มติดังกล่าวของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ถือเป็นที่สุด 
 

  รูปแบบที่สอง: การคัดเลือกโดยมติที่ประชุมใหญ่ของพรรค 
 การลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง
หรือแบบบัญชีรายช่ือโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีการลงมติ จะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคก่อน 
 2. ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรค
การเมืองจัดให้มีการประชุมใหม่เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังหรือแบบบัญชีรายช่ือ  
 3. การลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัคร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครแต่ละเขต  
โดยผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในแต่ละเขตเลือกต้ัง ให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังหรือแบบบัญชีรายช่ือ แล้วแต่กรณี  
 ระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย  
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีลักษณะที่เปิดโอกาส 
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคการเมือง
ในระดับหนึ่ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองและการเข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังทั้งสองแนวทางสามารถจัดอยู่ในนิยามของการเลือกต้ังขั้นต้น
ที่มีการดําเนินการในต่างประเทศได้กล่าวคือ การคัดเลือกผู้สมัครรูปแบบที่หนึ่งโดยกรรมการบริหารพรรค 
เป็นผู้ลงมติคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งมีทั้งรายชื่อที่เสนอ 
จากที่ประชุมสาขาพรรคการเมืองและรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเห็นสมควร  
ส่วนการคัดเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกต้ัง โดยการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
ตามการคัดเลือกรูปแบบที่สองนั้น เป็นรูปแบบการเลือกต้ังขั้นต้นระบบปิดคล้ายกับระบบคอคัส (Caucus)  
ที่มีการใช้อยู่ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา แม็กซิโก เป็นต้น ดังนั้น ความเข้าใจที่ว่าประเทศ
ไทยไม่มีระบบการเลือกต้ังขั้นต้นเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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ในนามพรรคการเมืองนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว (สติธร ธนานิธิโชติ และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 
2558, น. 36-42) 
 

การเลือกตั้งขั้นต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 การเลือกต้ังขั้นต้นหรือการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบายและกําหนดมาตรการ 
ให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง รวมทั้ง 
มีมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การเลือกต้ัง โดยมีหลักเกณฑ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
 1. พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดซึ่งมีเขตรับผิดชอบในเขต
เลือกต้ังนั้น 
 2. การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชี
รายช่ือ เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยให้คํานึงถึงผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะกําหนด
อัตราส่วนขั้นตํ่าของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกต้ังก็ได้ ในกรณี 
ที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าวได้ ให้แจ้งเหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
กอ่นวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 3. ในการเลือกต้ังทั่วไป การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายช่ือ ให้ดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันกําหนด เว้นแต่กรณี 
ที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในการเลือกต้ังแทนการเลือกตั้ง
ที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกต้ังใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัคร 
รับเลือกต้ัง ให้ดําเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังให้พรรคการเมืองจัดให้มี
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังประกอบด้วยบุคคลและจํานวนตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรค
การเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ทั้งนี้ จํานวน
หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง  
แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยให้มีหน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ทั้งนี้ 
พรรคการเมืองจะทําการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชี
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รายช่ือของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองสามารถดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังไว้เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 
 

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังและ
ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
 (2) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับสมัครตาม (1) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ในแต่ละเขตเลือกต้ังแล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มี
พื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกต้ังนั้น 
 (3) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับรายช่ือผู้สมัคร 
จากคณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการ
ประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา 
 (4) ในการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือในการ
ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยในการลงคะแนน 
ให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศผล
การนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น  
แล้วรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณี 
ที่มีผู้มีคะแนนเท่ากันมากกว่าจํานวนดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจในการจัดเรียงลําดับ 
 (5) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกต้ังให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกต้ัง  
หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณาผู้สมัครซึ่งได้คะแนน 
ในลําดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบกับรายช่ือ 
ที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกัน หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายช่ือผู้สมัครผู้ใด  
ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง แต่ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผล 
ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกต้ังนั้นทราบ และให้
ดําเนินการตาม (1) (2) (3) และ (4) จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น 
 

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัคร 

รับเลือกต้ัง และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป   
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 (2) เมื่อพ้นกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (1) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําบัญชี
รายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง แล้วส่งบัญชีรายช่ือดังกล่าวไปยังสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 (3) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุมเพื่อให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายช่ือตาม (2) โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินสิบห้ารายชื่อ 
โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือการประชุมตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
 (4) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง โดยเรียงลําดับตามผลรวม 
ของคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (3) ในกรณีที่หัวหน้า
พรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้หัวหน้าพรรค
การเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังลําดับที่หนึ่งและให้เรียงลําดับรายช่ือตามผลคะแนนดังกล่าว 
ในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายช่ือเท่ากัน ให้คณะกรรมการสรรหา 
มีอํานาจในการจัดเรียงลําดับ  
 (5) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังตาม (4) ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ ให้ดําเนินการ 
ตาม (1) (2) (3) และ (4) จนกว่าจะได้บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 

บทสรปุและขอ้เสนอแนะของผู้ศึกษา 
 การนําระบบไพรมารีโหวตมาใช้จะส่งผลดีทําให้การสรรหาหรือคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังหลุดพ้น
จากกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลภายในพรรคการเมืองหรือนายทุนของพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมือง 
ในอดีตเมื่อบุคคลใดต้องการลงสมัครรับเลือกต้ังต้องเข้าหาหรืออ้อนวอนผู้ทรงอิทธิพลในพรรคซึ่งเป็นผู้ช้ีขาดว่า
บุคคลใดจะได้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจของกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลภายในพรรค
การเมืองเท่านั้น ส่วนสมาชิกพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ลงสมัคร
รับเลือกต้ัง เมื่อนําระบบไพรมารีโหวตมาใช้ โดยกําหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิคัดเลือกผู้สมัครรับ
เลือกต้ังได้เป็นการขยายการมีส่วนร่วมออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นการแก้ไขการใช้อํานาจของกลุ่มบุคคล 
ในพรรคการเมืองซึ่งเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นในพรรคการเมือง และทําให้เสียงของสมาชิกพรรค
การเมืองมีความหมายขึ้น การดําเนินงานของพรรคการเมืองต้องให้เกียรติแก่สมาชิกพรรคมากขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง ผลเสียของการนําระบบไพรมารีโหวตมาใช้อาจจะทํา
ให้การเลือกตั้งครั้งแรกจะทําให้พรรคการเมืองมีภารกิจเพิ่มขึ้นเพราะเป็นระบบการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบใหม่ โดยพรรคการเมืองต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในรายละเอียดใหม่ ๆ การนําระบบไพรมารีโหวต
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มาใช้อาจจะทําให้เหมือนจะกีดกันพรรคการเมืองเล็ก ๆ โอกาสที่พรรคการเมืองเล็ก ๆ จะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่มีคุณภาพไปลงสมัครรับเลือกต้ังและมีโอกาสชนะเลือกต้ังทั่วไปน้อยมาก และยังมีข้อกังวลในการนําระบบ
ไพรมารีโหวตมาใช้เพราะว่าสังคมไทยนั้นเต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่นพวกซึ่งมีปัญหา 
ต่อกระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นตัวแทนของพรรคในพื้นที่นั้น ๆ เพราะอาจจะตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลท้องถิ่นหรือผู้มีอํานาจในพรรคการเมืองประจําพ้ืนที่ ประจําภาค ประจําจังหวัด ซึ่งมีอํานาจเหนือกว่า
คณะกรรมการสรรหา โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารพรรคที่ต้องการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังที่เป็นพรรคพวก
ตัวเองอาจจะสร้างแรงกดดันต่อคณะกรรมการสรรหาในพรรคการเมือง โดยใช้อิทธิพลครอบงําได้อีก  
ซึ่งหลักการพัฒนาประชาธิปไตยในพรรคการเมืองหรือการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังขั้นต้นก็จะถูกบิดเบือนไป
จากเจตนารมณ์ของกฎหมาย สาเหตุดังกล่าวก็จะทําให้เกิดความแตกแยกในพรรคการเมืองได้ 
 ปัญหาของการนําระบบไพรมารีโหวตมาใช้อาจจะมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 
และพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งจะมีปัญหาแน่นอนเพราะเป็นเรื่องใหม่ ทั้งนี้หลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าพรรค
การเมืองของไทยสามารถปรับตัวในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยวิธีสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังได้ ขณะนี้พรรคการเมืองยังไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว เพราะยังมีประกาศคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมทางการเมือง คือ ห้ามทํา 
การหาสมาชิกพรรคการเมือง และห้ามประชุมจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่ได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ พรรคการเมืองจึงไม่สามารถดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองต่าง ๆ ได้ในระยะเวลานี้ 
 การนําระบบไพรมารีโหวตมาใช้นั้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง 
ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
หรือคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง เพื่อให้ได้ผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหลักการที่กําหนดไว้ 
ตามกฎหมาย ถ้าระบบไพรมารีโหวตสามารถหยั่งรากลึกลงในระบบพรรคการเมืองได้เต็มที่ เป็นไป 
ตามกฎหมายก็จะช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมือง 
ได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกต้ังขั้นต้น ซึ่งเสียงของประชาชนมีความสําคัญในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการกําหนดทิศทางของกระบวนการประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ระบบไพรมารีโหวต 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้กําหนดหลักการที่ดีเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อส่งเสริม
ให้พรรคการเมืองมีประชาธิปไตยในพรรคการเมืองเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และพรรคการเมืองจะเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง 
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