
 
 

ประกาศผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจําจงัหวดัพทัลุง 
เรื่อง รูปแบบการแบงเขตเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ 

ของจงัหวดัพทัลุง 
------------------------ 

  ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งได มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดจะพึงมี ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบง เขตเลือกตั้ งของจั งหวัดพัทลุ ง  เ พ่ือรับฟ งความคิดเห็นของพรรคการเ มืองและประชาชน 
ในจังหวัดพัทลุง ดังตอไปนี้ 
  ๑. รูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุง 
จํานวน ๓ รูปแบบ ตามเอกสารและแผนท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
  ๒. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผูใด มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการ
แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังของจังหวัดพัทลุง ใหแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพัทลุง ภายในระยะเวลา ๑๐ วันนับแตวันปดประกาศ 
(ภายในวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยจัดสงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เปนหนังสือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพัทลุง ท่ีอยู ศาลากลางจังหวัดพัทลุง หลังเกา (ชั้น ๒) หรือทางโทรสาร
หมายเลข  ๐๗๔ – ๖๑๖๒๒๒  หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) Phatlung@ect.go.th 
  ๓. ในกรณีพรรคการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ตองการรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งท่ี
ปดประกาศไว ใหขอคัดสําเนาจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพัทลุง โดยเสียคาใชจายเอง
ตามวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุง กําหนด หรือสามารถดาวนโหลดไดท่ี
เว็บไซตhttps://www.ect.go.th/Phatthalung  
  ๔. รูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งตามขอ ๑ ปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล          
และเผยแพรผานเว็บไซต https://www.ect.go.th/phatthalung 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
      
  



 
 

จาํนวนราษฎรในแตละเขตเลอืกตัง้ของจงัหวดัพทัลุง 

จาํนวนราษฎรทัง้หมด  ๕๒๑,๒๗๘ คน  
จาํนวนเฉลีย่ราษฎรตอสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๑ คนในจงัหวัดพัทลงุ เทากบั ๑๗๓,๗๕๙  คน  

รปูแบบที ่๑ 

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง 
 

• เปนพ้ืนท่ีการแบงเขตเลือกตั้งรูปแบบเดิมท่ีใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพัทลุง  
เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี       
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

• ประชาชนในจังหวัดพัทลุงมีความเขาใจในเขตเลือกตั้งท่ีตนอาศัยอยู และรูวาตนอยูในเขตเลือกตั้งใด  
ซ่ึงจะทําใหไมสับสน และเปนรูปแบบท่ีใชพ้ืนท่ีท้ังหมดของเขตอําเภอและอําเภออ่ืนๆ รวมอยูในเขต
เลือกตั้ง มีความเปนชุมชน และวัฒนธรรมเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

เขต
เลือกตัง้ที ่ พื้นที่ประกอบดวย 

จาํนวนราษฎร 
ในเขตเลอืกตั้ง 

(คน) 

ผลตางจากจาํนวนเฉลีย่
ราษฎร ตอ ส.ส. ๑ คน 

ในจงัหวดั 
คิดเปนรอยละ 

หมาย
เหต ุ

๑ ๑.อําเภอเมืองพัทลุง 
๒.อําเภอเขาชัยสน  

รวม 

๑๒๐,๒๓๓ 
๔๔,๘๔๓ 

๑๖๕,๐๗๖  

นอยกวาคาเฉลีย่ 
-๘,๖๘๓   

 -๕.๐๐     

๒ ๑.อําเภอควนขนุน 
๒.อําเภอปาพะยอม 
๓.อําเภอศรีบรรพต 
๔.อําเภอศรีนครินทร 

รวม 

๘๒,๙๘๑ 
๓๕,๖๓๕ 
๑๘,๐๖๙ 
๒๖,๗๒๖ 

๑๖๓,๔๔๑  

นอยกวาคาเฉลีย่ 
-๑๐,๓๔๘   

 -๕.๙๕  

๓ ๑.อําเภอกงหรา  
๒.อําเภอตะโหมด 
๓.อําเภอบางแกว 
๔.อําเภอปาบอน  
๕.อําเภอปากพะยูน  

รวม 

๓๖,๗๑๒ 
๓๒,๐๕๖ 
๒๕,๗๙๘ 
๔๗,๖๘๙ 
๕๐,๕๓๖ 

๑๙๒,๗๙๑  

มากกวาคาเฉลีย่ 
๑๙,๐๓๒   

 ๑๐.๙๕  

 



 

- ๒- 
 

จาํนวนราษฎรในแตละเขตเลอืกตัง้ของจงัหวดัพทัลุง 

จาํนวนราษฎรทัง้หมด  ๕๒๑,๒๗๘ คน  
จาํนวนเฉลีย่ราษฎรตอสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๑ คนในจงัหวัดพัทลงุ เทากบั ๑๗๓,๗๕๙  คน  

รปูแบบที ่๒ 

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง 

 การแยกพ้ืนท่ีของตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว ไปรวมกับพ้ืนท่ีในเขตเลือกตั้งท่ี ๑ ซ่ึงไมเคยอยูในเขตเลือกตั้ง
เดียวกันมากอน และตําบลสมหวังและตําบลชะรัด อําเภอกงหรา ไปรวมกับพ้ืนท่ีในเขตเลือกตั้งท่ี ๒  เพ่ือทําให
จํานวนราษฎรมีความใกลเคียงกันมากท่ีสุด แตประชาชนอาจจะสับสนพ้ืนท่ีท่ีตองไปรวมกับเขตเลือกตั้งท่ี ๑ และ
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 

 

เขต
เลือกตัง้ที ่ 

พื้นที่ประกอบดวย จาํนวนราษฎร 
ในเขตเลอืกตั้ง 

ผลตางจากจาํนวนเฉลีย่
ราษฎร ตอ ส.ส. หนึง่คน 

คิดเปนรอยละ หมาย
เหต ุ

๑ ๑.อําเภอเมืองพัทลุง 
๒.อําเภอเขาชัยสน  
๓.อําเภอบางแกว
(เฉพาะตําบลนาปะขอ) 

รวม 

๑๒๐,๒๓๓ 
๔๔,๘๔๓ 
๑๐,๓๑๓ 

 
๑๗๕,๓๘๙ 

มากกวาคาเฉลีย่ 
๑,๖๓๐   

 ๐.๙๔      

๒ ๑.อําเภอควนขนุน 
๒.อําเภอปาพะยอม   
๓.อําเภอศรีบรรพต 
๔.อําเภอศรีนครินทร 
๕.อําเภอกงหรา 
(เฉพาะ ตําบลสมหวัง
และตําบลชะรัด) 

รวม 

๘๒,๙๘๑ 
๓๕,๖๓๕ 
๑๘,๐๖๙ 
๒๖,๗๒๖ 
๑๑,๙๒๐  

 
 

๑๗๕,๓๓๑ 

มากกวาคาเฉลีย่ 
๑,๕๗๒ 

๐.๙๐  

๓ ๑.อําเภอตะโหมด  
๒.อําเภอบางแกว
(ยกเวนตําบลนาปะขอ) 
๓.อําเภอปาบอน 
๔.อําเภอปากพะยูน 
๕.อําเภอกงหรา 
(ยกเวน ตําบลสมหวัง 
และตําบลชะรัด) 

รวม 

๓๒,๐๕๖ 
๑๕,๔๘๕ 

 
๔๗,๖๘๙ 
๕๐,๕๓๖ 
๒๔,๗๙๒ 

 
 

๑๗๐,๕๕๘  

นอยกวาคาเฉลีย่ 
-๓,๒๐๑   

-๑.๘๔  

 



 

- ๓ – 

 

จาํนวนราษฎรในแตละเขตเลอืกตัง้ของจงัหวดัพทัลุง 

จาํนวนราษฎรทัง้หมด  ๕๒๑,๒๗๘ คน  
จาํนวนเฉลีย่ราษฎรตอสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๑ คนในจงัหวัดพัทลงุ เทากบั ๑๗๓,๗๕๙  คน  

รปูแบบที ่๓ 

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง 

 เปนพ้ืนท่ีการแบงเขตเลือกตั้งรูปแบบเดิมท่ีใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพัทลุง     
    ครั้งแรก ตั้งแตการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ จนถึงการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ 
 

 การแยกพ้ืนท่ีของตําบลสมหวังและตําบลชะรัด ไปรวมกับพ้ืนท่ีในเขตเลือกตั้งท่ี ๒ เพ่ือทําใหจํานวน 
   ราษฎรมีความใกลเคียงกันมากท่ีสุด แตประชาชนอาจจะสับสนพ้ืนท่ีท่ีตองไปรวมกับเขตเลือกตั้งท่ี ๒    

 

 

เขต
เลือกตัง้ที ่ 

พื้นที่ประกอบดวย จาํนวนราษฎร 
ในเขตเลอืกตั้ง 

ผลตางจากจาํนวนเฉลีย่
ราษฎร ตอ ส.ส. หนึง่คน 

คิดเปนรอยละ หมาย
เหต ุ

๑ ๑.อําเภอเมืองพัทลุง 
๒.อําเภอเขาชัยสน  

รวม 

๑๒๐,๒๓๓ 
๔๔,๘๔๓ 

๑๖๕,๐๗๖ 

นอยกวาคาเฉลีย่ 
๘,๖๘๓   

 -๕.๐๐      

๒ ๑.อําเภอควนขนุน 
๒.อําเภอปาพะยอม   
๓.อําเภอศรีบรรพต 
๔.อําเภอศรีนครินทร 
๕.อําเภอกงหรา 
(เฉพาะ ตําบลสมหวัง
และตําบลชะรัด) 

รวม 

๘๒,๙๘๑ 
๓๕,๖๓๕ 
๑๘,๐๖๙ 
๒๖,๗๒๖ 
๑๑,๙๒๐  

 
 

๑๗๕,๓๓๑ 

มากกวาคาเฉลีย่ 
๑,๕๗๒ 

๐.๙๐  

๓ ๑.อําเภอตะโหมด  
๒.อําเภอบางแกว  
๓.อําเภอปาบอน 
๔.อําเภอปากพะยูน 
๕.อําเภอกงหรา 
(ยกเวน ตําบลสมหวัง 
และตําบลชะรัด) 

รวม 

๓๒,๐๕๖ 
๒๕,๗๙๘ 
๔๗,๖๘๙ 
๕๐,๕๓๖ 
๒๔,๗๙๒ 

 
 

๑๘๐,๘๗๑  

มากกวาคาเฉลีย่ 
๗,๑๑๒   

๔.๐๙  

 









 

แบบเสนอความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 
รปูแบบการแบงเขตเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดัพทัลุง 

 
ชื่อ – สกุล ผูแสดงความคิดเห็น ................................................................................................................................... 
บานเลขท่ี ....................... หมูท่ี ...................... ถนน .............................................ตําบล............................................. 
อําเภอ ........................................................... จังหวัดพัทลุง 
ประเภท   ประชาชนท่ัวไป   สังกัดพรรคการเมือง พรรค ............................................................................... 
 

 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  รูปแบบท่ี ๑ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  รูปแบบท่ี ๒ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  รูปแบบท่ี ๓ (ระบุเหตุผล) ........................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
                                                    ลงชื่อ........................................................  
                                                          (.......................................................) 
หมายเหตุ :  กรุณาสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
                (หลังเกา) ชั้น ๒ ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ หรือทางโทรศัพท 
               หมายเลข ๐๗๔-๖๑๖๒๒๒ ภายในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 


