
ด่วนที่สดุ  
ที่ ลต (ลป) ๐๐๐๒/ว 19       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ประจ ำจังหวัดล ำปำง 
ศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำปำง   
ถนนวชิรำวุธด ำเนิน อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง ๕๒๐๐๐ 
 

     3   มีนำคม 2566 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ปิดประกำศและประชำสัมพันธ์รูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคกำรเมืองและประชำชนในจังหวัดล ำปำง 

เรียน   นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. รูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง   จ ำนวน  1  ชุด 

  ด้วยศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัย เรื่องพิจำรณำที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 
เกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งที่แต่ ละจังหวัดจะพึงมี 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 
มำตรำ ๘๖ (๑) ที่ก ำหนดให้ใช้จ ำนวนรำษฎรทั้งประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปี
สุดท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง นั้น ค ำว่ำ “รำษฎร” ไม่หมำยควำมรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชำติไทย 

  เพ่ือให้กำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
จึงขอควำมอนุเครำะห์ปิดประกำศและประชำสัมพันธ์ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดล ำปำง เรื่อง รูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดล ำปำง  
ลงวันที่ 3 มีนำคม ๒๕๖6 และรูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง จ ำนวน ๓ รูปแบบ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกประชำชน พรรคกำรเมืองในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้         

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนเหมือน   
ที่ผ่ำนมำ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
      ขอแสดงควำมนับถือ 
     

 
               (นำยทองเนตร  ดูใจ) 
          ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง 
 

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมีส่วนร่วม 
โทร. ๐-๕๔๘๒-๐๐๙๐ – ๒ ต่อ ๒๓ โทรสำร ต่อ ๒๗ 
Email : lampang@ect.go.th 

mailto:lampang@ect.go.th


 
 
 
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ของจังหวัดล าปาง 
------------------------ 

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ประกาศ ณ วันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดล าปาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดล าปาง 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดล าปาง
จ านวน ๓ รูปแบบ ตามเอกสารและแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ๒. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดล าปาง ให้แสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อ เสนอแนะต่ อผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ด ล าปาง  ภายในระยะ เวลา ๑๐ วัน 
นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เป็นหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่อยู่ ส านักงานคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง ถนนวชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข 054-820090 ต่อ 27 หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ Email : lampang@ect.go.th  

๓. ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดส าเนาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง  โดย
เสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปางก าหนด หรือสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.ect.go.th/lampang 
  ๔. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง
หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/lampang 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   3  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖           
                                     
 

 
(นายทองเนตร  ดูใจ) 

                                               ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 

 

ข.ช.อ.ส. ๑ 



จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในแต่ละเขตเลือกตั้งของจังหวัดล ำปำง 
 

จ ำนวนรำษฎร  715,974    คน 
จ ำนวนเฉลี่ยรำษฎรต่อ ส.ส. ๑ คน ในจังหวัด เท่ำกับ 178,993  คน 
รูปแบบท่ี  ๑ 
 

เขต 
เลือกตั้งท่ี 

พื้นที่ประกอบด้วย 

จ ำนวน
รำษฎร 
ในเขต
เลือกตั้ง 

ผลต่ำงจำกจ ำนวน 
เฉลี่ยรำษฎรต่อ 

ส.ส. 
หนึ่งคน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมำยเหตุ 

๑ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง  (ยกเว้น 
ต ำบลบ้ำนค่ำ ต ำบลบ้ำนเอ้ือม 
ต ำบลบ้ำนเสด็จ และต ำบลพิชัย
นอกเขตเทศบำลนครล ำปำง) 

174,002 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
4,991 

2.79 1) ผ่ำนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกกรรมกำรสำขำ
พรรคกำรเมือง ตัวแทน
พรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัดล ำปำง  โครงกำร
สร้ำงจิตส ำนึกพลเมืองดีวิถี
ประชำธิปไตย กิจกรรม  
จัดอบรมเผยแพร่ควำมรู้
แก่ประชำชน เพ่ือสร้ำง
พลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย ณ         
ห้องประชุมเมำะหลวง 
ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.       
แม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 
2565 
2) มีพ้ืนที่ติดต่อใกล้ชิดกัน 
กำรคมนำคมระหว่ำงกัน
สะดวก 
 

๒ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
ต ำบลบ้ำนค่ำ และต ำบล      
บ้ำนเอื้อม) 
2) อ ำเภอห้ำงฉัตร  
3) อ ำเภอแจ้ห่ม 
4) อ ำเภอวังเหนือ 
5) อ ำเภอเมืองปำน 

177,166 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
1,827 

1.02 

๓ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
ต ำบลบ้ำนเสด็จ และต ำบลพิชัย
นอกเขตเทศบำลนครล ำปำง) 
2) อ ำเภองำว 
3) อ ำเภอแม่เมำะ 
4) อ ำเภอแม่ทะ 

177,836 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
1,157 

0.65 

4 1) อ ำเภอเกำะคำ 
2) อ ำเภอเสริมงำม 
3) อ ำเภอเถิน 
4) อ ำเภอแม่พริก  
5) อ ำเภอสบปรำบ 

186,970 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
7,977 

4.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในแต่ละเขตเลือกตั้งของจังหวัดล ำปำง 

 
จ ำนวนรำษฎร  715,974    คน 
จ ำนวนเฉลี่ยรำษฎรต่อ ส.ส. ๑ คน ในจังหวัด เท่ำกับ 178,993  คน 
รูปแบบท่ี  2 
 

เขต 
เลือกตั้งท่ี 

พื้นที่ประกอบด้วย 

จ ำนวน
รำษฎร 
ในเขต
เลือกตั้ง 

ผลต่ำงจำกจ ำนวน 
เฉลี่ยรำษฎรต่อ 

ส.ส. 
หนึ่งคน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมำยเหตุ 

๑ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง  (ยกเว้น 
ต ำบลบ้ำนแลง ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร   และ
ต ำบลพิชัยนอกเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง) 
2) อ ำเภอห้ำงฉัตร 

173,764 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
5,229 

2.92 1) เป็นรูปแบบที่ใช้กับ 
กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เป็นกำรทั่วไป แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง จังหวัดล ำปำง 
พ.ศ. 2562 มำปรับปรุง
ให้มีผลต่ำงของจ ำนวน
ประชำกรในแต่ละเขตไม่
เกินร้อยละ 10 
2) เคยอยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกันเมื่อกำรเลือกตั้ง
ทั่วไป พ.ศ. 2562 
3) มีพ้ืนที่ติดต่อใกล้ชิดกัน 
4) จ ำนวนประชำกร
ใกล้เคียงกัน 

๒ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
ต ำบลบ้ำนแลง และต ำบล     
บ้ำนเสด็จ) 
2) อ ำเภองำว  
3) อ ำเภอแจ้ห่ม 
4) อ ำเภอวังเหนือ 
5) อ ำเภอเมืองปำน 

180,657 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
1,664 

0.93 

๓ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร และ
ต ำบลพิชัยนอกเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง) 
2) อ ำเภอแม่เมำะ 
3) อ ำเภอแม่ทะ 

174,583 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
4,410 

2.46 

4 1) อ ำเภอเกำะคำ 
2) อ ำเภอเสริมงำม 
3) อ ำเภอเถิน 
4) อ ำเภอแม่พริก  
5) อ ำเภอสบปรำบ 

186,970 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
7,977 

4.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในแต่ละเขตเลือกตั้งของจังหวัดล ำปำง 
 

จ ำนวนรำษฎร  715,974    คน 
จ ำนวนเฉลี่ยรำษฎรต่อ ส.ส. ๑ คน ในจังหวัด เท่ำกับ 178,993  คน 
รูปแบบท่ี  3 
 

เขต 
เลือกตั้งท่ี 

พื้นที่ประกอบด้วย 

จ ำนวน
รำษฎร 
ในเขต
เลือกตั้ง 

ผลต่ำงจำกจ ำนวน 
เฉลี่ยรำษฎรต่อ 

ส.ส. 
หนึ่งคน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมำยเหตุ 

๑ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง  (ยกเว้น 
ต ำบลบ้ำนแลง ต ำบลบ้ำนเสด็จ 
เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร   และ
ต ำบลพิชัยนอกเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง) 
2) อ ำเภอห้ำงฉัตร 

173,764 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
5,229 

2.92 1) เป็นรูปแบบ         
กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เป็นกำรทั่วไป แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ในกำร
เลือกตั้ง พ.ศ. 2554  
และ 2557 
2) เคยอยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกันมำก่อน 

๒ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
ต ำบลบ้ำนแลง) 
2) อ ำเภองำว  
3) อ ำเภอแจ้ห่ม 
4) อ ำเภอวังเหนือ 
5) อ ำเภอเมืองปำน 

170,471 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
8,522 

4.76 

๓ 1) อ ำเภอเมืองล ำปำง (เฉพำะ
ต ำบลบ้ำนเสด็จ  เทศบำลเมือง 
เขลำงค์นคร และต ำบลพิชัยนอก
เขตเทศบำลนครล ำปำง) 
2) อ ำเภอแม่เมำะ 
3) อ ำเภอแม่ทะ 

184,769 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 
5,776 

3.23 

4 1) อ ำเภอเกำะคำ 
2) อ ำเภอเสริมงำม 
3) อ ำเภอเถิน 
4) อ ำเภอแม่พริก  
5) อ ำเภอสบปรำบ 

186,970 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
7,977 

4.46 

 
 




