




 
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
จังหวัดพะเยา 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 

โทรศัพท์ 054 887 116 – 7 ต่อ 20 



จ ำนวนรำษฎร   461,431  คน
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดพะเยา เท่ำกับ  153,810  คน

เขต
เลือกต้ังท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร
ในเขตเลือกต้ัง

(คน)

ผลต่ำงจำก
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎร

ต่อ ส.ส. 1 คน
ในจังหวัด

หมำยเหตุ

1 1. อ.เมืองพะเยา
2. อ.แม่ใจ

148,423 คน -5,387 คน -3.50 %

2 1. อ.เชียงค า
2. อ.จุน
3. อ.ภูซาง

155,775 คน 1,965 คน 1.28 %

3 1. อ.ดอกค าใต้
2. อ.ภูกามยาว
3. อ.ปง
4. อ.เชียงม่วน

157,233 คน 3,423 คน 2.23 %

461,431 คน

เหตุผลประกอบกำรจัดท ำรูปแบบกำรแบ่งเขต

2. ผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน ใน จ.พะเยา

4. พ้ืนท่ีในแต่ละเขตเลือกต้ังติดต่อกัน
5. มีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน

3. ไม่มีการแยกต าบลออกจากอ าเภอส าหรับการเป็นเขตเลือกต้ัง

จ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดพะเยำ

รวมจ ำนวนรำษฎรในจังหวัด

คิดเป็นร้อยละ
(ทศนิยม

 2 ต ำแหน่ง)

1. เป็นรูปแบบเดิมท่ีเคยใช้ในการเลือกต้ัง ส.ส. จ.พะเยา เป็นการเลือกต้ังท่ัวไป จ านวน 3 คร้ัง ได้แก่
   (1) เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 2554   (2) เม่ือวันท่ี 2 ก.พ. 2557  และ (3) เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. 2562

รูปแบบท่ี 1 





จ ำนวนรำษฎร   461,431  คน
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดพะเยา เท่ำกับ  153,810  คน

เขต
เลือกต้ังท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร
ในเขตเลือกต้ัง

(คน)

ผลต่ำงจำก
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎร

ต่อ ส.ส. 1 คน
ในจังหวัด

หมำยเหตุ

1 1. อ.เมืองพะเยา
2. อ.แม่ใจ

148,423 คน -5,387 คน -3.50 %

2 1. อ.เชียงค า
2. อ.ปง
3. อ.ภูซาง

159,537 คน 5,727 คน 3.72 %

3 1. อ.ดอกค าใต้
2. อ.จุน
3. อ.เชียงม่วน
4. อ.ภูกามยาว

153,471 คน -339 คน -0.22 %

461,431 คน

เหตุผลประกอบกำรจัดท ำรูปแบบกำรแบ่งเขต
1. ผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน ใน จ.พะเยา

3. พ้ืนท่ีในแต่ละเขตเลือกต้ังติดต่อกัน
4. มีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน

จ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดพะเยำ

คิดเป็นร้อยละ
(ทศนิยม

 2 ต ำแหน่ง)

รวมจ ำนวนรำษฎรในจังหวัด

2. ไม่มีการแยกต าบลออกจากอ าเภอส าหรับการเป็นเขตเลือกต้ัง

รูปแบบท่ี  2





จ ำนวนรำษฎร   461,431  คน
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดพะเยา เท่ำกับ  153,810  คน

เขต
เลือกต้ังท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร
ในเขตเลือกต้ัง

(คน)

ผลต่ำงจำก
จ ำนวนเฉล่ียรำษฎร

ต่อ ส.ส. 1 คน
ในจังหวัด

หมำยเหตุ

1 1. อ.เมืองพะเยา
2. อ.แม่ใจ
3. อ.ภูกามยาว (เฉพาะ ต.ดงเจน)

156,911 คน 3,101 คน 2.02 %

2 1. อ.เชียงค า
2. อ.จุน
3. อ.ภูซาง

155,775 คน 1,965 คน 1.28 %

3 1. อ.ดอกค าใต้
2. อ.ปง
3. อ.เชียงม่วน
4. อ.ภูกามยาว (เฉพาะ ต.แม่อิง 
    และ ต.ห้วยแก้ว)

148,745 คน -5,065 คน -3.29 %

461,431 คน

เหตุผลประกอบกำรจัดท ำรูปแบบกำรแบ่งเขต
1. ผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเฉล่ียต่อ ส.ส. 1 คน ใน จ.พะเยา

3. พ้ืนท่ีในแต่ละเขตเลือกต้ังติดต่อกัน
4. มีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน

จ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดพะเยำ

คิดเป็นร้อยละ
(ทศนิยม

 2 ต ำแหน่ง)

รวมจ ำนวนรำษฎรในจังหวัด

2. มีการแยกต าบลออกจากอ าเภอส าหรับการเป็นเขตเลือกต้ัง  จ านวน 1 อ าเภอ

รูปแบบท่ี  3




