
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวดั   

ส าหรบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไปครัง้แรก 
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ ๑)   
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๖๔   
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๖  ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจ านวนสามร้อยห้าสิบคน  เป็นจ านวนสี่ร้อยคน  ก าหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้ง 
มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  จังหวัดใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน  
ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  และจังหวัดใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่ง
เขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจ านวนเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี   ซึ่งการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดไว้แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๒๒๔  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  มาตรา  ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๖  มาตรา  ๒๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบข้อ  ๓  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2566  ประกอบกับประกาศส านักทะเบียนกลาง   
เรื่อง  จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร  ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕   
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๖  อันถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้าย
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้ง   เพ่ือเป็น 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น  ดังนี้   

๑. จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจักร  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  มีจ านวน  ๖๖,๐๙๐,๔๗๕  คน   
๒. จ านวนราษฎรโดยเฉลี่ย  ๑๖๕,๒๒๖  คน  ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน   
๓. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  มีดังนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ล าดับที่ จังหวดั จ านวนราษฎร 
จ านวนสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 

เขตเลือกตั้ง 
1 กรุงเทพมหานคร 5,494,932 33 33 
2 กระบี ่ 480,057 3 3 
3 กาญจนบุร ี 894,283 5 5 
4 กาฬสินธุ ์ 972,101 6 6 
5 ก าแพงเพชร 708,775 4 4 
6 ขอนแกน่ 1,784,641 11 11 
7 จันทบุร ี 536,144 3 3 
8 ฉะเชงิเทรา 726,687 4 4 
9 ชลบุร ี 1,594,758 10 10 

10 ชัยนาท 318,308 2 2 
11 ชัยภูมิ 1,117,925 7 7 
12 ชุมพร 509,385 3 3 
13 เชียงราย 1,299,636 8 8 
14 เชียงใหม ่ 1,792,474 11 11 
15 ตรัง 638,206 4 4 
16 ตราด 227,808 1 1 
17 ตาก 684,140 4 4 
18 นครนายก 260,406 2 2 
19 นครปฐม 921,882 6 6 
20 นครพนม 716,647 4 4 
21 นครราชสีมา 2,630,058 16 16 
22 นครศรีธรรมราช 1,545,147 9 9 
23 นครสวรรค ์ 1,028,814 6 6 
24 นนทบรุ ี 1,295,916 8 8 
25 นราธิวาส 814,121 5 5 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ล าดับที่ จังหวดั จ านวนราษฎร 
จ านวนสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 

เขตเลือกตั้ง 
26 น่าน 474,539 3 3 
27 บึงกาฬ 421,684 3 3 
28 บุรีรัมย ์ 1,576,915 10 10 
29 ปทุมธาน ี 1,201,532 7 7 
30 ประจวบครีีขนัธ ์ 553,298 3 3 
31 ปราจีนบุร ี 497,778 3 3 
32 ปัตตาน ี 732,955 4 4 
33 พระนครศรอียุธยา 820,417 5 5 
34 พะเยา 461,431 3 3 
35 พังงา 267,442 2 2 
36 พัทลุง 521,619 3 3 
37 พิจิตร 525,944 3 3 
38 พิษณุโลก 844,494 5 5 
39 เพชรบุร ี 482,950 3 3 
40 เพชรบูรณ ์ 973,386 6 6 
41 แพร ่ 430,669 3 3 
42 ภูเก็ต 417,891 3 3 
43 มหาสารคาม 944,605 6 6 
44 มุกดาหาร 351,588 2 2 
45 แม่ฮ่องสอน 286,786 2 2 
46 ยโสธร 531,599 3 3 
47 ยะลา 545,913 3 3 
48 ร้อยเอ็ด 1,291,131 8 8 
49 ระนอง 194,226 1 1 
50 ระยอง 759,386 5 5 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ล าดับที่ จังหวดั จ านวนราษฎร 
จ านวนสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 

เขตเลือกตั้ง 
51 ราชบรุ ี 865,807 5 5 
52 ลพบุรี 735,293 4 4 
53 ล าปาง 718,790 4 4 
54 ล าพูน 399,557 2 2 
55 เลย 637,341 4 4 
56 ศรีสะเกษ 1,454,730 9 9 
57 สกลนคร 1,145,187 7 7 
58 สงขลา 1,431,063 9 9 
59 สตูล 325,303 2 2 
60 สมุทรปราการ 1,360,227 8 8 
61 สมุทรสงคราม 189,453 1 1 
62 สมุทรสาคร 589,428 4 4 
63 สระแก้ว 562,816 3 3 
64 สระบรุ ี 638,582 4 4 
65 สิงห์บรุ ี 202,797 1 1 
66 สุโขทัย 581,652 4 4 
67 สุพรรณบุร ี 830,695 5 5 
68 สุราษฎร์ธาน ี 1,073,663 7 7 
69 สุรินทร ์ 1,372,910 8 8 
70 หนองคาย 515,795 3 3 
71 หนองบัวล าภู 508,325 3 3 
72 อ่างทอง 272,587 2 2 
73 อ านาจเจริญ 375,382 2 2 
74 อุดรธาน ี 1,563,048 9 9 
75 อุตรดิตถ ์ 442,949 3 3 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ล าดับที่ จังหวดั จ านวนราษฎร 
จ านวนสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 

เขตเลือกตั้ง 
76 อุทัยธาน ี 323,860 2 2 
77 อุบลราชธาน ี 1,869,806 11 11 

รวม 66,090,475 ๔๐๐ ๔๐๐ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  ๒๕๖๑   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เมื่ อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละ 
จังหวัดแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท ารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายในสามวัน   
โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ใกล้เคียงกันแล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ   ซึ่งแต่ละรูปแบบ 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบล  หรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
(๒) จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง  และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง  

จากจ านวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น   ทั้งนี้  ผลต่างของจ านวน
ราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของจ านวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  
ในจังหวัดนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถ
เดินทางได้โดยสะดวก 

(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  และ 
ให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ  ด้วย 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



ในกรณีพรรคการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่ปิดประกาศไว้  ให้ขอคัดส าเนาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด 

ข้อ ๔ ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและ
ประชาชนในจังหวัดตามข้อ  ๓  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่ง  
เขตเลือกตั้งของจังหวัด  แล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชน 
ในจังหวัด  พร้อมผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบ  
เรียงตามล าดับความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป 

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามข้อ   ๔  และได้ด าเนินการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง  
ทั่วไปใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด   ซึ่งจะต้องมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งในคราวนั้น   โดยให้ถือเขตเลือกตั้งที่ม ี
การประกาศก าหนดไว้ตามข้อ  ๕ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๖



 

 
 

 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี 
-------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เรื ่อง จำนวน
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั ้งและเขตเลือกตั ้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั ่วไปครั ้งแรกภายหลังประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยจังหวัดชลบุรีมีจำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 10 คน รวม 10 เขตเลือกตั้ง 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี รวม 10 เขตเลือกตั ้ง จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ       
พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ รายละเอียดรูปแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง แผนที่แสดงรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง และแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้ง แนบท้ายประกาศนี้ 

  พรรคการเมืองและประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ       
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลาทำการ       
ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ตามช่องทางแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  1. ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที ่ 339                 
ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
  2. ทางโทรสารหมายเลข 0 3846 7155  
  3. ทางไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการ           
การเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20000 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 
  4. ทางระบบออนไลน์สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งประจำจ ังหว ัดชลบ ุรี                                   
Email : chonburi@ect.go.th 

  กรณีพรรคการเมือง ส่วนราชการ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกาศ
ไว้ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธกีาร               
ที่สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีกำหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที ่ 3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     

 
(นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์) 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 



แผนทีแ่สดงรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี (10 เขตเลือกตั้ง) 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 

 
รูปแบบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีสว่นร่วม  
โทร./โทรสาร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894 

เขตเลือกต้ังท่ี 9 
ราษฎร 155,715 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 7 
ราษฎร 155,818 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 3 
ราษฎร 143,065 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 2 
ราษฎร 149,449 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 
ราษฎร 159,577 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 6 
ราษฎร 171,648 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 8 
ราษฎร 177,032 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 10 
ราษฎร 163,983 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 4 
ราษฎร 153,646 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 5 
ราษฎร 164,825 คน 



อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

159,577
102 -10,026 -16,410 -5,829 5,350
0.06 -6.29 -10.29 -3.66 3.35

เมืองชลบุรี แสนสุข 37,933 เมืองชลบุรี บางทราย 11,448 เมืองชลบุรี คลองต าหรุ 8,302 บ้านบึง บ้านบึง 34,828 พนัสนิคม ท่าข้าม 3,139
159,577 เหมือง 18,154 บ้านโขด 5,640 34,946 หนองไม้แดง 13,056 80,072 คลองก่ิว 19,277 125,334 โคกเพลาะ 2,789

ห้วยกะปิ 25,377 มะขามหย่ง 5,170 ดอนหัวฬ่อ 13,588 หนองไผ่แก้ว 9,633 สระส่ีเหล่ียม 7,030
บ้านปึก 9,433 บางปลาสร้อย 13,005 พานทอง เกาะลอย 2,516 หนองอิรุณ 16,334 วัดโบสถ์ 2,875
เสม็ด 37,026 บ้านสวน 65,724 77,593 บางหัก 1,134 บ่อทอง บ่อกวางทอง 6,874 วัดหลวง 2,657

อ่างศิลา 5,710 นาป่า 41,949 โคกข้ีหนอน 3,144 49,723 ธาตุทอง 7,840 หัวถนน 5,211
หนองข้างคอก 8,367 ส านักบก 6,513 หน้าประดู่ 2,838 วัดสุวรรณ 6,398 หน้าพระธาตุ 5,827

หนองรี 17,577 บางนาง 8,483 เกษตรสุวรรณ 6,910 ไร่หลักทอง 3,618
บ้านเก่า 6,171 บ่อทอง 13,578 หนองปรือ 5,731
พานทอง 13,126 พลวงทอง 8,123 กุฎโง้ง 6,310

หนองกะขะ 7,313 หนองใหญ่ ห้างสูง 3,402 บ้านเซิด 6,058
หนองต าลึง 14,466 23,851 หนองเสือช้าง 4,241 บ้านช้าง 6,477
มาบโป่ง 10,394 หนองใหญ่ 8,608 พนัสนิคม 9,829

หนองหงษ์ 8,008 คลองพลู 4,011 หนองขยาด 4,340
บ้านบึง หนองซ้ าซาก 6,408 เขาซก 3,589 นามะตูม 3,497
30,526 มาบไผ่ 6,738 ทุ่งขวาง 4,617

หนองบอนแดง 6,105 หมอนนาง 13,540
หนองชาก 11,275 นาเริก 9,749

หนองเหียง 14,385
นาวังหิน 7,655

เกาะจันทร์ ท่าบุญมี 19,288
39,491 เกาะจันทร์ 20,203

อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

171,648
12,173 -3,657 17,557 -3,760 4,508
7.63 -2.29 11.01 -2.36 2.83

ศรีราชา บางพระ 31,092 ศรีราชา หนองขาม 49,680 บางละมุง บางละมุง 27,949 บางละมุง หนองปรือ 155,715 สัตหีบ นาจอมเทียน 16,813
167,128 ศรีราชา 23,408 155,818 บึง 50,447 177,032 นาเกลือ 47,047 บางเสร่ 24,590

สุรศักด์ิ 70,393 บ่อวิน 44,855 หนองปลาไหล 25,310 สัตหีบ 74,428
ทุ่งสุขลา 42,235 เขาคันทรง 10,836 ตะเคียนเต้ีย 26,012 พลูตาหลวง 42,054

เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ 4,520 เขาไม้แก้ว 8,042 แสมสาร 6,098
โป่ง 11,408

ห้วยใหญ่ 31,264

หมำยเหตุ  เหตุผลประกอบการเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ัง เป็นไปตาม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566
และประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เขตเลือกต้ังท่ี 7 เขตเลือกต้ังท่ี 10

155,818 177,032 155,715 163,983

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ

เขตเลือกต้ังท่ี 6 เขตเลือกต้ังท่ี 8 เขตเลือกต้ังท่ี 9
พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ังพ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ร้อยละร้อยละ

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ข้อมูลพ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ังกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 10 เขตเลือกต้ัง

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2566

เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 เขตเลือกต้ังท่ี 3 เขตเลือกต้ังท่ี 4 เขตเลือกต้ังท่ี 5

รูปแบบท่ี 1
จ ำนวนรำษฎรจังหวัดชลบุรี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 = 1,594,758 คน  จ ำนวนรำษฎรเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน = 159,475 คน

164,825

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ

149,449 143,065 153,646
ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจงัหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมสี่วนรว่ม 
โทร./โทรสำร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894



แผนทีแ่สดงรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี (10 เขตเลือกตั้ง) 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 

 
รูปแบบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีสว่นร่วม  
โทร./โทรสาร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894 

เขตเลือกต้ังท่ี 9 
ราษฎร 155,715 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 7 
ราษฎร 155,818 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 3 
ราษฎร 149,578 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 2 
ราษฎร 142,936 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 
ราษฎร 159,577 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 6 
ราษฎร 171,648 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 8 
ราษฎร 177,032 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 10 
ราษฎร 163,983 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 4 
ราษฎร 153,646 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 5 
ราษฎร 164,825 คน 



อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

159,577
102 -16,539 -9,897 -5,829 5,350
0.06 -10.37 -6.21 -3.66 3.35

เมืองชลบุรี แสนสุข 37,933 เมืองชลบุรี บางทราย 11,448 เมืองชลบุรี คลองต าหรุ 8,302 บ้านบึง บ้านบึง 34,828 พนัสนิคม ท่าข้าม 3,139
เหมือง 18,154 บ้านโขด 5,640 41,459 หนองไม้แดง 13,056 80,072 คลองก่ิว 19,277 โคกเพลาะ 2,789

ห้วยกะปิ 25,377 มะขามหย่ง 5,170 ดอนหัวฬ่อ 13,588 หนองไผ่แก้ว 9,633 สระส่ีเหล่ียม 7,030
บ้านปึก 9,433 บางปลาสร้อย 13,005 ส านักบก 6,513 หนองอิรุณ 16,334 วัดโบสถ์ 2,875
เสม็ด 37,026 บ้านสวน 65,724 พานทอง เกาะลอย 2,516 บ่อทอง บ่อกวางทอง 6,874 วัดหลวง 2,657

อ่างศิลา 5,710 นาป่า 41,949 บางหัก 1,134 ธาตุทอง 7,840 หัวถนน 5,211
หนองข้างคอก 8,367 โคกข้ีหนอน 3,144 วัดสุวรรณ 6,398 หน้าพระธาตุ 5,827

หนองรี 17,577 หน้าประดู่ 2,838 เกษตรสุวรรณ 6,910 ไร่หลักทอง 3,618
บางนาง 8,483 บ่อทอง 13,578 หนองปรือ 5,731
บ้านเก่า 6,171 พลวงทอง 8,123 กุฎโง้ง 6,310
พานทอง 13,126 หนองใหญ่ ห้างสูง 3,402 บ้านเซิด 6,058

หนองกะขะ 7,313 หนองเสือช้าง 4,241 บ้านช้าง 6,477
หนองต าลึง 14,466 หนองใหญ่ 8,608 พนัสนิคม 9,829
มาบโป่ง 10,394 คลองพลู 4,011 หนองขยาด 4,340

หนองหงษ์ 8,008 เขาซก 3,589 นามะตูม 3,497
บ้านบึง หนองซ้ าซาก 6,408 ทุ่งขวาง 4,617
30,526 มาบไผ่ 6,738 หมอนนาง 13,540

หนองบอนแดง 6,105 นาเริก 9,749
หนองชาก 11,275 หนองเหียง 14,385

นาวังหิน 7,655
เกาะจันทร์ ท่าบุญมี 19,288

เกาะจันทร์ 20,203

อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

171,648
12,173 -3,657 17,557 -3,760 4,508
7.63 -2.29 11.01 -2.36 2.83

ศรีราชา บางพระ 31,092 ศรีราชา หนองขาม 49,680 บางละมุง บางละมุง 27,949 บางละมุง หนองปรือ 155,715 สัตหีบ นาจอมเทียน 16,813
ศรีราชา 23,408 บึง 50,447 นาเกลือ 47,047 บางเสร่ 24,590
สุรศักด์ิ 70,393 บ่อวิน 44,855 หนองปลาไหล 25,310 สัตหีบ 74,428
ทุ่งสุขลา 42,235 เขาคันทรง 10,836 ตะเคียนเต้ีย 26,012 พลูตาหลวง 42,054

เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ 4,520 เขาไม้แก้ว 8,042 แสมสาร 6,098
โป่ง 11,408

ห้วยใหญ่ 31,264

หมำยเหตุ  เหตุผลประกอบการเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ัง เป็นไปตาม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566
และประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

164,825
ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

142,936 149,578 153,646

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

ข้อมูลพ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ังกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 10 เขตเลือกต้ัง

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2566

จ ำนวนรำษฎรจังหวัดชลบุรี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 = 1,594,758 คน  จ ำนวนรำษฎรเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน = 159,475 คน

รูปแบบท่ี 2

เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 เขตเลือกต้ังท่ี 3 เขตเลือกต้ังท่ี 4 เขตเลือกต้ังท่ี 5

ร้อยละ

เขตเลือกต้ังท่ี 6 เขตเลือกต้ังท่ี 7 เขตเลือกต้ังท่ี 8 เขตเลือกต้ังท่ี 9 เขตเลือกต้ังท่ี 10

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

155,818 177,032 155,715 163,983
ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจงัหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมสี่วนรว่ม 
โทร./โทรสำร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894



แผนทีแ่สดงรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี (10 เขตเลือกตั้ง) 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 

 
รูปแบบท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีสว่นร่วม  
โทร./โทรสาร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894 

เขตเลือกต้ังท่ี 9 
ราษฎร 155,715 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 7 
ราษฎร 155,818 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 3 
ราษฎร 150,031 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 2 
ราษฎร 149,449 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 
ราษฎร 159,577 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 6 
ราษฎร 171,648 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 8 
ราษฎร 177,032 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 10 
ราษฎร 163,983 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 4 
ราษฎร 157,859 คน 

เขตเลือกต้ังท่ี 5 
ราษฎร 153,646 คน 



อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

159,577
102 -10,026 -9,444 -1,616 -5,829
0.06 -6.29 -5.92 -1.01 -3.66

เมืองชลบุรี แสนสุข 37,933 เมืองชลบุรี บางทราย 11,448 เมืองชลบุรี คลองต าหรุ 8,302 พนัสนิคม สระส่ีเหล่ียม 7,030 บ้านบึง บ้านบึง 34,828
เหมือง 18,154 บ้านโขด 5,640 34,946 หนองไม้แดง 13,056 87,842 หัวถนน 5,211 80,072 คลองก่ิว 19,277

ห้วยกะปิ 25,377 มะขามหย่ง 5,170 ดอนหัวฬ่อ 13,588 หนองปรือ 5,731 หนองไผ่แก้ว 9,633
บ้านปึก 9,433 บางปลาสร้อย 13,005 พานทอง เกาะลอย 2,516 ไร่หลักทอง 3,618 หนองอิรุณ 16,334
เสม็ด 37,026 บ้านสวน 65,724 บางหัก 1,134 หนองเหียง 14,385 บ่อทอง บ่อกวางทอง 6,874

อ่างศิลา 5,710 นาป่า 41,949 โคกข้ีหนอน 3,144 พนัสนิคม 9,829 ธาตุทอง 7,840
หนองข้างคอก 8,367 ส านักบก 6,513 หน้าประดู่ 2,838 บ้านช้าง 6,477 วัดสุวรรณ 6,398

หนองรี 17,577 บางนาง 8,483 นาวังหิน 7,655 เกษตรสุวรรณ 6,910
บ้านเก่า 6,171 ทุ่งขวาง 4,617 บ่อทอง 13,578
พานทอง 13,126 นาเริก 9,749 พลวงทอง 8,123

หนองกะขะ 7,313 หมอนนาง 13,540 หนองใหญ่ ห้างสูง 3,402
หนองต าลึง 14,466 เกาะจันทร์ ท่าบุญมี 19,288 หนองเสือช้าง 4,241
มาบโป่ง 10,394 39,491 เกาะจันทร์ 20,203 หนองใหญ่ 8,608

หนองหงษ์ 8,008 บ้านบึง หนองซ้ าซาก 6,408 คลองพลู 4,011
พนัสนิคม ท่าข้าม 3,139 30,526 มาบไผ่ 6,738 เขาซก 3,589
37,492 โคกเพลาะ 2,789 หนองบอนแดง 6,105

วัดโบสถ์ 2,875 หนองชาก 11,275
วัดหลวง 2,657

หน้าพระธาตุ 5,827
กุฎโง้ง 6,310

บ้านเซิด 6,058
นามะตูม 3,497

หนองขยาด 4,340

อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนรำษฎร

171,648
12,173 -3,657 17,557 -3,760 4,508
7.63 -2.29 11.01 -2.36 2.83

ศรีราชา บางพระ 31,092 ศรีราชา หนองขาม 49,680 บางละมุง บางละมุง 27,949 บางละมุง หนองปรือ 155,715 สัตหีบ นาจอมเทียน 16,813
ศรีราชา 23,408 บึง 50,447 นาเกลือ 47,047 บางเสร่ 24,590
สุรศักด์ิ 70,393 บ่อวิน 44,855 หนองปลาไหล 25,310 สัตหีบ 74,428
ทุ่งสุขลา 42,235 เขาคันทรง 10,836 ตะเคียนเต้ีย 26,012 พลูตาหลวง 42,054

เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ 4,520 เขาไม้แก้ว 8,042 แสมสาร 6,098
โป่ง 11,408

ห้วยใหญ่ 31,264

หมำยเหตุ  เหตุผลประกอบการเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ัง เป็นไปตาม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566
และประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

155,818 177,032 155,715

พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

163,983

เขตเลือกต้ังท่ี 6 เขตเลือกต้ังท่ี 7 เขตเลือกต้ังท่ี 8 เขตเลือกต้ังท่ี 9 เขตเลือกต้ังท่ี 10

ข้อมูลพ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ังกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 10 เขตเลือกต้ัง

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2566

จ ำนวนรำษฎรจังหวัดชลบุรี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 = 1,594,758 คน  จ ำนวนรำษฎรเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน = 159,475 คน

รูปแบบท่ี 3

เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 เขตเลือกต้ังท่ี 3 เขตเลือกต้ังท่ี 4 เขตเลือกต้ังท่ี 5
พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง พ้ืนท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

149,449 150,031 157,859 153,646
ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง ผลต่ำงแต่ละเขตเลือกต้ัง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจงัหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมสี่วนรว่ม 
โทร./โทรสำร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894



แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 

        เขียนที่ .............................................................. 
        …………………..……………………………………………. 

           วันที่ ............ กุมภาพันธ์ 2566 

กรุณาทำเครื่องหมาย  ระบุแสดงความคิดเห็นในนามพรรคการเมือง หรือประชาชนในจังหวัดชลบุร ี

1.    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล .................................................... 
           พรรคการเมือง (ระบุชื่อพรรค) .................................................... ตำแหน่ง .................................................... 
   ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................ ซอย ................................ 
  ตำบล ............................................ อำเภอ ................................................. จังหวัด ....................................... 
  รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์หมายเลข ............................................................................................ 
  Email ................................................................................................................................................................  

2.    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล .................................................... 
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................ ซอย ................................ 
  ตำบล ............................................ อำเภอ ................................................. จังหวัด ....................................... 
  รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์หมายเลข .............................. โทรสารหมายเลข ................................. 
  Email ................................................................................................................................................................  

มีความประสงค์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..........
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... .......... 
 

      ลงชื่อ                                      ผู้แสดงความคิดเห็น 
                     (..................................................) 
               ตำแหน่ง ............................................. 
 
 

หมายเหตุ     1. จัดส่งแบบแสดงความคิดเห็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 
  2. ส่งแบบแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลาทำการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามช่องทาง ดังนี้ 

          2.1 ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี 1       
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

       2.2 ทางโทรสารหมายเลข 0 3846 7155 
       2.3 ทางไปรษณีย์ ถึงผู ้อำนวยการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกร รมการการเลือกตั้ง        

ประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000            
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 

       2.4 ทางระบบออนไลนส์ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี Email : chonburi@ect.go.th 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี   
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนรว่ม  
โทร. 0 3846 7155 และ 0 3846 7894 



 
 

QR-CODE 
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  

จำนวน 10 เขตเลือกตั้ง 
3 รูปแบบ พร้อมเอกสารประกอบ 

 

 

ประกอบด้วย 

1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้    
รัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 

2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566   

3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน           
ในเขตจังหวัดชลบุรี 

4. แผนที่แสดงรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง            

5. พื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง        

6. แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง          
 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีสว่นร่วม  
โทร./โทรสาร 0 3846 7155 และ 0 3846 7894 


