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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดนครราชสีมา 
๕:๕๕ หมู่ ๑๕ ตำบลจอหอ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

ณ์) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เร่ือง ขอความร่วมมือประซาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งลมาชิกสภาผู้แทนราษภ]ร เพ่ือรับพิง
ความคิดเห็นชองพรรคการเมืองและประซาซนในจังหวัด

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ๓ รูปแบบ
จำนวน ๑ ชุด
ด ้วยค ณ ะก รรม ก ารก าร เล ือ ก ต ั้งไ ด ้อ อ ก ป ระ ก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก าร เล ือ ก ต ั้งว ่าด ้ว ย

ก ารแ บ ่ง เข ต เล ือ ก ต ั้งส มาช ิกส ภาผ ู้แท น ราษฎร พ .ศ .๒๕๖๖ และประกาศคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้ง 
เรื่อง จำนวนสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้ง 
สมาช ิกสภาผ ู้แทนราษฦรเป ็นการท ั่วไปครั้งแรกภายหล ังปรุะกาศใช้รัฐธรรมนูณแห่งราชอๆ-ณาจักรไทยุ 
แกไชเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖ คน จำนวนเขตเลือกตั้ง ๑๖ เขตเลือกตั้ง และประกาศดังกล่าวกำหนดให้ 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรที่พีงมื 
แล้วให้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสาร?รูปแบบ^พิ่ท่รับพิงความคิดเห็นของพรรคการเมืองและ 
ประชาชนในจังหวัด เป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปีดประกาคโส^[ห,ปีดไว้ ณ สำนักงานคณะกรรื่มการการเลือกตัง 
ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว ่าการอำเภอ สำนกงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริห^รส่วนตำบล และ 
ให้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรวมทั้งประซาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ชนิดต่างๆ ด้วย

ดังน้ัน เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับพิงความคิดเห็นของพรรค 
การเมืองและประซาซน เป็นไปตามระเบียบท ี่คณะกรรมการการเล ือกตั้งกำหนด สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือมายังท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมา ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

พันตำรวจโท

ขอแสดงความนับถือ

(ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๗๓๐ /โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๗๓๔
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ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 
ถนนศรีธานี นม ๓๐๑๖๐0  กองย่า!

0  กอง([หรตาสต{ๆ 
0  กองการศ็ก*(1 
0  กองลาธารญสุข1
3  กองลรลดการสังคม เร ือ่ง ขอความร่วมมือประซาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือรับฟ้ง 

ความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประขาซนในจังหวัด

กมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบล /  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และ กำนัน ทุกตำบล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราฃสีมา ๓ รูปแบบ

จำนวน ๑ ซด ' ,
\  ะ

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจำจังหวัดนครราซสีมาว่า 
ค ณ ะก รรม ก ารก ารเล ือ ก ต ั้งได ้อ อ ก ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก ารเล ือ ก ต ั้งว ่าด ้วยก ารแบ ่ง เข ต เล ือ กต ั้ง  
สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาซิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ 
ทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศไข้รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 
๒๕๖๔ โดยประกาศจำนวนสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราซสีมา จำนวน ๑๖ 
คน จำนวนเขตเลือกตั้ง ๑๖ เขตเลือกตั้ง และประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรที่พ ึงมีแล้วให้ประกาศรูปแบบการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบเพื่อรับพิงความคิดเห ็นของพรรคการเมืองและประขาซนในจังหวัด 
เป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ปิดไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ศาลากลางจังหวัด ท ี่ว ่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่ใน 
เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรวมทั้งประซาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับพิงความคิดเห็นของพรรค 
การเมืองและประซาซน เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด จึงขอความร่วมมือมายังท่าน 
ได้ประซาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรข0 งจังหวัดนครราซสีมา 
ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ปานสาคร)
ปลัดอำเภอ(เจ้าหนักงาน'บ่กครอง'ชำนาญการพัแศษ) รักษาราขการแทน

นายอำเภอโนนสูง
ที่ทำการปกครองอำเภอ 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
โทร ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ของจังหวัดนครราชสีมา

ด ้วยคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้งได ้ม ีประกาศคณะกรรมการการเล ือกต ั้ง เรื่อง จำนวน 
สมาช ิกสภาผ ู้แทนราษฎรแบบแบ ่งเขตเล ือกต ั้งและเขตเล ือกต ั้งของแต ่ละจ ังหว ัดสำหรับการเล ือกต ั้ง 
สมาช ิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้ง{เรกภายหลังประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขต 
เลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประขาซน 
ในจังหวัดนครราขสีมา'ดังต่อไปนี้

๑ .  ร ูป แ บ บ ก ารแ บ ่ง เข ต เล ือ ก ต ั้งส ม าช ิก ส ภ า.ผ ู้แ ท น ราษ ฎ รแ บ บ แ บ ่ง เข ต เล ือ ก ต ั้ง  
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ รูปแบบ ตามเอกสารและแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประซาซนผู้ใด มืช้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ให้แสดงความคิดเห็น 
หรือข ้อเสนอแนะต่อผ ู้อำนวยการการเล ือกต ั้งประจำจ ังหวัดนครราชส ีมา ภ ายใน ระยะ เวล า ๑ 0 วัน 
น ับแต ่ว ันป ิดประกาศ (ภายในวันท ี่ ๑๓ ก ุมภาพ ันธ์ ๒๕๖๖) โดยจัดส่ง.ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑ ๕ 
ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๔๗๕ 
๖๗๓๔ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ((ะ-โฑฮแ.) กล^เา๐กโ31@6{±30.1:1า

๓. ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานชองรัฐ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขต 
เลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สำนักงาบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กำหนด หรือ 
ส า ม า ร ถ ด า ว น ์ โ ห ล ด ไ ด ้ ท ี เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  เา1า;เวร://ผ^ ผ.6^.3๐.ปา/ก3^เา0กโ31:0เาลรเทกล เม น ูม ัล ต ิม ืเด ีย  
/สื่อประซาสัมพันธ์จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

/ ๔.รปแบบ...



๔. ร ูปแบบการแบ ่งเขตเล ือกต ั้งตามข ้อ ๑ ป ิดประกาศไว ้ ณ สำน ักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ท ี่ว ่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ บ!*เวร://ผพ ผ.อ^ฐ๐.ปา/กลผา๐กโล{(ะเาลร!กาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖

พันตำรวจโท
\

( / ะ  ^ ๆ ^

(ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์)
ผ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา



เอกสารแนบท้ายประกาศ
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเสือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนราษฎรท้ังหมด ๒,๖๓๐,๐๕๘ คน
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน ในจังหวัดนครราขสีมา เท่ากับ ๑๖๔,๓๗๙ คน

รูปแบบที๑

เสือกต้ังที' พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเสือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๑
อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลในเมือง ตำบลโพธ้ีกลาง และ 
ตำบลหนองไผ่ล้อม

๑๖๒,๔๔๙ -๑,๘๒๐ "(5).(9)(ริ)

๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลปรุใหญ่ ตำบลโคกกรวด 
ตำบลหนองจะบก ตำบลบ้านใหม่ 
ตำบลสุรนารี ตำบลไชยมงคล 
ตำบลสีมุม ตำบลหนองบัวศาลา 
ตำบลมะเริง และตำบลหัวทะเล

© ̂ 0*0, © (3* ๒,๒๓๖ ๑.๓๖

๓

๑) อำเภอเมืองนครราชสีมา 
(เฉพาะ) ตำบลจอหอ 
ตำบลหม่ืนไวย ตำบลโคกสูง 
ตำบลบ้านโพธ้ี ตำบลหนองกระทุ่ม 
ตำบลพุดซา ตำบลพลกรัง 
ตำบลตลาด ตำบลหนองไข่น้ํา 
และตำบลบ้านเกาะ 
๒) อำเภอโนนไทย (ยกเว้น)
ตำบลค้างพลู ตำบลบ้านวัง 
ตำบลสำโรง และตำบลบัลลังก์

๑๒๑,๔๒๒

๔๔,๘๖๗ 

รวม ๑๖๗,๒๘๙

๒,๙๑๐ ๑.๗๗



-๒-

*

ฒ  ฒ

เขต
เลือกต้ังที่ พื้นที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

1  ไ ะ : า ไ

๑) อำเภอสูงเนิน 
๒) อำเภอขามทะเลสอ 
๓) อำเภอโนนไทย (เฉพาะ) . V 
ตำบลด้างพลู ตำบลบ้านวัง นิ. 
ตำบลสำโรง และตำบลบัลลังก์ 
๔) อำเภอพระทองคำ (ยกเว้น)
ตำบลมา.บกราด และตำบลท ั พ ! 3....

๘๔,๒๓๔ 
๓๐,๒๙๘ 
๒๔,๖๒๓

๒๔,๔๒๒ 

รวม;๑๖๔,๕๗๗

(5)(2^69 ๐.๑๒

ะ - ะ ’ ะ I
- : -  น ิ • " ' . โ ' ' - '  - -"-’ะ

*

๔
๑) อำ๓ อโนนสูง ๑๒๔,๓๒๘ -๔,๐๑๙ -๒.๔๔
เ^)/ 0  1๖ฟ 1เป&นเ) เ̂ ป ท! 'นิ/1)1 10 ทเ

รวม ๑๖0,๓๖0

๖

๑) อำเภอบัวใหญ่ 
๒) อำเภอแท้งสนามนาง 
๓) อำเภอสีดา 
๔) อำเภอบัวลาย

๘๐,๖๘๙ 
๓๖,๔๘๗ 
๒๓,๖๑๗ 
๒๓,๘๔๐ 

รวม ๑๖๔,๖๓๓

๒๔๔ 0 .( 5 ) (เ^

1

๗

๑) อำเภอประทาย 
๒) อำเภอโนนแดง 
๓) อำเภอสำทะเมนชัย 
๔) อำเภอเมืองยาง

๗๖,๘๘๙ 
๒๔,๐๑๙ 
๓๒,๔๒๔ 
๒๗,๖๗๗ 

รวม ๑๖๒,๑๐๙

-๒,๔๒๖ -(5).( เป ^

๘

๑) อำเภอพิมาย (ยกเว้น)
ตำบลสัมฤทธ้ี ตำบลชีวาน 
ตำบลกระเบ้ืองใหญ่ และ 
ตำบลท่าหลวง 
๒) อำเภอชุมพวง (ยกเว้น)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร

๑๐๑,๓๒๓

๖๒,๗๗๖ 

รวม ๑๖๔,๐๙๙

-๒๘๐ -๐.๑๗



-๓-

เขต
เลือกต้ังที่ พื้นที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๙

๑) อำเภอห้วยแถลง 
๒) อำเภอจักราช 
๓) อำเภอชุมพวง (เฉพาะ)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร

๗๖,๐๖๘ 
๗๑,๕๐๑ 
๑๙,๖๓๒

รวม ๑๖๗,๒๐๑

๒,๘๒๒ ๑.๗๒

1

๑๐

๑) อำเภอโชคชัย  ̂
๒) อำเภอครบุรี (ยกเว้น)
ตำบลมาบตะโกเอน
ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก
ตำบลโคกกระชาย และ
ตำบลสระว่านพระยา
๓) อำเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะ) ตำบลหนองระเวียง
และตำบลพะเนา

๘๓,๙๑๙ 
๖๑,๖๒๖

๑๘,๕๕๕ 

รวม ๑๖๔,๐๙๙

-๒๘๐ -๐.๑๗

๑๑

๑) อำเภอหนองบุญมาก 
๒) อำเภอเสิงสาง 
๓) อำเภอครบุรี (เฉพาะ)
ตำบลมาบตะโกเอน
ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก
ตำบลโคกกระชาย
และตำบลสระว่านพระยา

๖๐,๖๑๑ 
๗๐,๒๐๖ 
๓๔,๓๙๔

รวม ๑๖๕,๒๑๑

๘๓๒ ๐.(1̂ (5)

๑๒
๑) อำเภอปีกธงชัย 
๒) อำเภอวังนํ้าเขียว

๑๑๕,๗๖๐ 
๔๕,๖๖๙ 

รวม ๑๖๑,๔๒๙

-๒,๙๕๐ -๑.๗๙

๑๓

๑) อำเภอสีค้ิว
๒) อำเภอปากซ่อง (เฉพาะ)
ตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง 
ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง

๑๒๔,๐๔๙ 
๓๗,๑๔๕

รวม ๑๖๑,๑๙๔

“๓,6)̂ 5(̂ -๑.๙๔



เลือกต้ังที่ พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๑ (ริ̂
๑) อำเภอปากช่อง (ยกเว้น)
ตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบล 
วังกระทะ และตำบลโป่งตาลอง

๑๖๐,๒๘๔ -๔,๐๙๔ -๒.๔๙

๑๔

๑) อำเภอด่านขุนทด 
๒) อำเภอเทพารักษ์ 
๓) อำเภอพระทองคำ (เฉพาะ) 
ตำบลทัพร้ัง และตำบลมาบกราด

๑๒๘,๔๑๐ 
๒๔,๓๔๑ 
๑๖,๑๙๒

รวม ๑๗๐,๐๔๓

๔,๖๗๔ ๓ . ๔๔

๑๖

๑) อำเภอคง 
๒) อำเภอขามสะแกแสง 
๓) อำเภอบ้านเหลื่อม 
๔) อำเภอพิมาย (เฉพาะ) 
ตำบลส้มฤทธ้ี ตำบลซีวาน 
ตำบลกระเบ้ืองใหญ่ และ 
ตำบลท่าหลวง

๗๘,๙๙๖ 
๔๒,๘๖๖ 
๒๐,๔๔๘ 
๒๔,๙๓๔

รวม ๑๖๘,๓๔๔

๓ , ๙๖๖ ๒.๔๑

เหตุ ผล'ประกอบการเสนอแบะโกรแบ่งเฃตเลือกต้ัง 
ข้อดี
๑. พ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังติดต่อกัน และส่วนใหญ่เคยอยู่ในเขตเลือกต้ังเดียวกัน 
๒. มีความสะดวกในการคมนาคม
๓. ผลต่างจำนวนราษฎรไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเฉล่ียต่อสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรหน่ึงคนในจังหวัด 
๔. มีผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ัง มากท่ีสุดร้อยละ ๓.๔๔ และน้อยท่ีสุดร้อยละ -๒.๔๙ 
๔. สรุปผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ังเท่ากับ ๔.๙๔ 
ข้อเลืย
แบ่งพ้ืนที่อำเภอจำนวน ๗ อำเภอ



V ▼ บ ่/V ต ั้^ '
แผนที่แบ ่งเขตเล ือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทน■ เาษฏร พ .ศ .๒๕๖๖

^  I 01



เอกสารแนบท้ายประกาศ
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเสือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนราษฎรทั้งหมด ๒,๖๓0 ,๐๕๘ คน
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน ในจังหวัดนครราชสีมา เท่ากับ ๑๖๔,๓๗๙ คน

รูปแบบที่ ๒

เขต
เลือกตั้งที่ พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 
ในเขตเสือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๑
อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลในเมือง ตำบลโพธ้ีกลาง และ 
ตำบลหนองไผ่ล้อม

๑๖๒,๕๕๙ -๑,๘๒0 “(5).0)6)

1อ

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านโพธ๋ึ 
ตำบลตลาด ตำบลหนองไข่น้ํา 
ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพะเนา 
ตำบลมะเริง ตำบลหนองบัวศาลา 
ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล 
และตำบลจอหอ

๑๖๗,๔๖๘ ๓,๐๘๙ ๑.63̂ 3

๓

๑) อำเภอเมืองนครราชสีมา 
(เฉพาะ) ตำบลโคกกรวด 
ตำบลปรุใหญ ตำบลหนองจะบก 
ตำบลสุรนารี ตำบลหม่ืนไวย 
ตำบลบ้านใหม่ ตำบลไชยมงคล 
ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลพลกรัง 
ตำบลพุดซา และตำบลสิมุม 
๒) อำเภอโนนไทย (เฉพาะ) 
ตำบลด่านจาก ตำบลกำปีง 
และ ตำบลสำโรง

๑๓๙,๑๒๓

๒๕,๔๒๖ 

รวม ๑๖๔,๕๔๙

๑๗๐ ๐.๑๐



-๒-

เขต
เลือกต้ังท่ี พื้นท่ีประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๕

๑) อำเภอสูงเนิบ 
๒) อำเภอขามทะเลสอ 
๓) อำเภอโนนไทย (ยกเว้น)
ตำบลด่านจาก ตำบลกำปีง 
และตำบลสำโรง

\

๘๔,๒๓๔ 
๓๐,๒๙๘ 
๔๔,๐๖๔

รวม ©๖๐,๔๙๖

-๓,๗๘๓ -๒.๓๐

๔

๑) อำเภอโนนสูง
๒) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น) 
ตำบลพระพุทธ ตำบลหนองยาง 
และตำบลหนองงูเหลือม 
๓) อำเภอพิมาย (เฉพาะ)
ตำบลส้มฤทธ๋ิ ตำบลซีวาน ตำบล 
กระเบ้ืองใหญ่ และตำบลท่าหลวง

๑๒๔,๓๒๘ 
๑๒,๙๘๐

๒๔,๙๓๔

รวม ๑๖๓,๒๔๓

-๑,๑๓๖ - ๐ .๖๙

๖

๑) อำเภอบัวใหญ่ 
๒) อำเภอแก้งสนามนาง 
๓) อำเภอลืดา 
๔) อำเภอบัวลาย

๘๐,๖๘๙ 
๓๖,๔๘๗ 
๒๓,๖๑๗ 
๒๓,๘๔๐ 

รวม ๑๖๔,๖๓๓

๒๔๔ ๐.๑๕

๗

๑) อำเภอประทาย 
๒) อำเภอโนนแดง 
๓) อำเภอสำทะเมนชัย 
๔) อำเภอเมืองยาง

๗๖,๘๘๙ 
๒๔,๐๑๙ 
๓๒,๔๒๔ 
๒๗,๖๗๗ 

รวม ๑๖๒,๑๐๙

-๒,๒๗๐ - ๑ .๓๘

๘

๑) อำเภอพิมาย (ยกเว้น)
ตำบลส้มฤทธ้ี ตำบลซีวาน 
ตำบลกระเบ้ืองใหญ่ และ 
ตำบลท่าหลวง 
๒) อำเภอชุมพวง (ยกเว้น)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร

๑๐๑,๓๒๓

๖๒,๗๗๖ 

รวม ๑๖๔,๐๙๙

-๒๘๐ -๐.๑๗



-๓-

เสือกต้ังที่ พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเสือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๙

๑) อำเภอห้วยแถลง 
๒) อำเภอจักราช 
๓) อำเภอชุมพวง (เฉพาะ)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร

๗๖,๐๖๘ 
๗๑,๕๐๑ 
๑๙,๖๓๒

รวม ๑๖๗,๒๐®

๒,๘๒๒ ๑.๗๒

๑๐

๑) อำเภอโชคชัย  ̂
๒) อำเภอครบุรี (ยกเว้น)
ตำบลมาบตะโกเอน
ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก
ตำบลโคกกระชาย และ
ตำบลสระว่านพระยา
๓) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(เฉพาะ) ตำบลหนองงูเหลือม
ตำบลพระพุทธ และตำบลหนองยาง

๘๓,๙๑๙ 
๖๑,๖๒๖

๒๓,๐๕๒ 

รวม ๑๖๘,๕๙๗

๔,๒๑๘ ๒.๕๗

๑๑

๑) อำเภอหนองบุญมาก 
๒) อำเภอเสิงสาง 
๓) อำเภอครบุรี (เฉพาะ)
ตำบลมาบตะโกเอน
ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก
ตำบลโคกกระชาย
และตำบลสระว่านพระยา

๖๐,๖๑๑ 
๗๐,๒๐๖ 
๓๔,๓๙๔

รวม ๑๖๕,๒๑๑

๘๓๒ ๐.(^(ร)

๑๒
๑) อำเภอปักธงชัย 
๒) อำเภอวังน้ําเชียว

๑๑๕,๗๖๐ 
๔๕,๖๖๙ 

รวม ๑๖๑,๔๒๙

-๒,๙๕๐ -๑.๗๙

๑๓

๑) อำเภอสีค้ิว
๒) อำเภอปากซ่อง (เฉพาะ)
ตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง 
ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง

๑๒๔,๐๔๙ 
๓๗,๑๔๕

รวม ๑๖๑,๑๙๔

-๓.(5)(เ̂ -๑.๙๔



-  ( ไ ^ -

เล่อ™งล่ พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คบ 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

(5)(ริน่ึ
๑) อำเภอปากซ่อง (ยกเว้น)
ตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง 
ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง

๑๖๐,๒๘๔ -๔,๐๙๔ -๒.๔๙

๑๕

๑) อำเภอด่านขุนทด 
๒) อำเภอเทพารักษ์ 
๓) อำเภอพระทองคำ (เฉพาะ) 
ตำบลทัพร้ัง และตำบลมาบกราด

๑๒๘,๔๑๐ 
๒๔,๓๔๑ 
๑๖,๑๙๒

รวม ๑๗๐,๐๔๓

๔,๖๗๔ ๓.๔๔

๑๖

๑) อำเภอคง 
๒) อำเภอขามสะแกแสง 
๓) อำเภอบ้านเหลื่อม 
๔) อำเภอพระทองคำ (ยกเว้น) 
ตำบลทัพร้ัง และตำบลมาบกราด

๗๘,๙๙๖ 
๔๒,๘๖๖ 
๒๐,๔๔๘ 
๒๔,๔๒๒

รวม ๑๖๖,๘๓๒

๒,๔๔๓ ๑.๔๙

เหตุ ผลประกอบการเสนอแนะการแบ่ งเฃตเลื อกต้ัง 
ข้อดี
๑. พ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังติดต่อกัน และส่วนใหญ่เคยอยู่ในเขตเลือกต้ังเดียวกัน
๒. มีความสะดวกในการคมนาคม
๓. คล้ายรูปแบบท่ี ๑ แต่ปรับเขต ๔ เขต ๑๐ และ เขต ๑๖
๔. ผลต่างจำนวนราษฎรไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเฉล่ียต่อสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรหน่ึงคนในจังหวัด 
๔. มีผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ัง มากท่ีสุดร้อยละ ๓.๔๔ และน้อยท่ีสุดร้อยละ -๒.๔๙ 
๖. สรุปผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ังเท่ากับ ๔.๙๔ 
ข้อเสีย
แน่งพ้ืนท่ีอำเภอจำนวน ๘ อำเภอ



^ 3 ?
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนราษฎรท้ังหมด ๒,๖๓๐,๐๔๘ คน
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน ในจังหวัดนครราชสีมา เท่ากับ ๑๖๔,๓๗๙ คน

รูปแบบที่ ๓

เขต
เลือกต้ังที่ พื้นท่ีประกอบด้วย

1 ‘V

จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๑

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลในเมือง ตำบลโพธ้ิกลาง และ 
ตำบลหนองโผ่ล้อม ๑๖๒,๔๔๙ -๑,๘๒๐ “(ฐิ).(9)(9)

๒

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลบ้านโพธ้ิ ตำบลจอหอ 
ตำบลตลาด ตำบลมะเริง 
ตำบลหม่ืนไวย ตำบลบ้านเกาะ 
ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนอง 
ไข่น้ํา ตำบลหนองบัวศาลา 
ตำบลไชยมงคล และตำบลหัวทะเล

๑๖๖,๖๓๙ ๒,๒๖๐ ๑.๓๗

๓

๑) อำเภอสูงเนิน (ยกเว้น)
ตำบลมะเกลือใหม่
๒) อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ) 
ตำบลโคกกรวด ตำบลบ้านใหม่ 
ตำบลสุรนารี ตำบลปรุใหญ่ 
และตำบลหนองจะบก

๗๗,๐๓๓ 

๘๘,๐๘๗

รวม ๑๖๔,๑๒๐

๗๔๑ ๐.๔๔

(รี!

๑) อำเภอโนนไทย (ยกเว้น)
ตำบลบัลลังก์ 
๒) อำเภอขามทะเลสอ 
๓) อำเภอเมืองนครราชสีมา 
(เฉพาะ) ตำบลโคกสูง ตำบลพลกรัง 
ตำบลพุดซา และตำบลสีมม

๖๒,๗๑๘

๓๐,๒๙๘ 
๓๓,๓๑๑

-๒,๓๔๐ -๑.๔๒
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-๒-

เลือกต้ังท่ี พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

(ริ̂

๔) อำเภอโนนสูง (เฉพาะ)
ตำบลด่านคล้า และตำบลจันอัด 
๔) อำเภอขามสะแกแสง (เฉพาะ) 
ตำบลขามสะแกแสง ตำบลซีวึก 
และตำบลพะงาด V

\

๑๓,๔๙๘ 

๒๒,๒๑๔

รวม ๑๖๒,๐๓๙

-๒,๓๔๐ -๑.๔๒

๔

๑) อำเภอพิมาย (เฉพาะ)
ตำบลส้มฤทธ้ี ตำบลกระเบ้ืองใหญ่ 
ตำบลธารละหลอด 
๒) อำเภอโนนสูง (ยกเว้น)
ตำบลด่านคล้า และตำบลจันอัด 
๓) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

6)๔,๔๔๔

(5)(9)0,๔๓0

๓๖,๐๓๒ 
รวม ๑๖๖,๔๕๐

๒,๐๗๑ ๑.๒๖

๖

๑) อำเภอบัวใหญ่ 
๒) อำเภอแล้งสนามนาง 
๓) อำเภอสีดา 
๔) อำเภอบัวลาย

๘๐,๖๘๙ 
๓๖,๔๘๗ 
๒๓,๖๑๗ 
๒๓,๘๔๐ 

รวม ๑๖๔,๖๓๓

๒๔๔ 0.6)๔

๗

๑) อำเภอประทาย 
๒) อำเภอโนนแดง 
๓) อำเภอพิมาย (เฉพาะ) 
ตำบลในเมือง ตำบลนิคมสร้าง 
ตนเอง ตำบลหนองระเวียง 
ตำบลท่าหลวง ตำบลรังกาใหญ่ 
และตำบลชีวาน

๗๖,๘๘๙ 
๒๔,๐๑๙ 
๖๙,๒๘๔

รวม ๑๗๑1๑๙๒

๖,๔6)๓ ๔. 6) ๔
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-๓-

เ ฟ ฬ พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 

•เฉล่ียราษฎร 
ต่อ ส.ส. ๑ คน 

ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

๘

๑) อำเภอเมืองยาง 
๒) อำเภอลำทะเมนชัย 
๓) อำเภอชุมพวง (ยกเว้น)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร 
๔) อำเภอพิมาย (เฉพาะ) 4. 
ตำบลโบสถ์ ตำบลกระซอน \  
และตำบลดงใหญ่

๒๗,๖๗๗ 
๓๒,๔๒๔ 
๖๒,๗๗๖

๓๘,๓๘๖ 

รวม ๑๖๑,๓๖๓

-๓,๐๑๖ -๑.๘๓

๙

๑) อำเภอห้วยแถลง 
๒) อำเภอจักราช 
๓) อำเภอชุมพวง (เฉพาะ)
ตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร

๗๖,๐๖๘ 
๗๑,๔๐๑ 
๑๙,๖๓๒

รวม ๑๖๗,๒๐๑

๒,๘๒๒ ๑.๗๒

๑๐

๑) อำเภอโซคชัย 
๒) อำเภอหนองบุญมาก 
๓) อำเภอเมืองนครราซสีมา 
(เฉพาะ) ตำบลหนองระเวียง 
และตำบลพะเนา

๘๓,๙๑๙ 
๖๐,๖๑๑ 
๑๘,๔๔๔

รวม ๑๖๓,๐๘๔

-๑,๒๙๔ -๐.๗๙

๑๑
๑) อำเภอครบุรี 
๒) อำเภอเสิงสาง

๙๖,๐๒๐ 
๗๐,๒๐๖ 

รวม ๑๖๖,๒๒๖

๑,๘๔๗ ๑.๑1®ว

๑๒
๑) อำเภอปักธงชัย 
๒) อำเภอวังน้ําเขียว

๑๑๔,๗๖๐ 
๔๔,๖๖๙ 

รวม ๑๖๑,๔๒๙

-๒,๙๔๐ -๑.๗๙

๑๓
อำเภอปากซ่อง (ยกเว้น)
ตำบลจันทึก และตำบลคลองม่วง

๑๖๙,๐๔๓ ๔,๖๗๔ ๒.๘๔



เขต
เสือกต้ังที่ พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 
- ในเขตเลือกตั้ง 

(คน)

ผลต่าง 
จากจำนวน 
เฉลี่ยราษฎร 

ต่อ ส.ส. ๑ คน 
ในจังหวัด

คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ

(ร) (ริ1

๑) อำเภอปากซ่อง (เฉพาะ)
ตำบลจันทีก และตำบลคลองม่วง 
๒) อำเภอสูงเนิน (เฉพาะ)
ตำบลมะเกลือใหม่
๓) อำเภอสคิว V

\

๒๘,๓๗๗

๘,๒0๑

๑๒๔,๐๔๙ 
รวม ๑๖๐,๖๒๗

-๓,๗๔๒ -๒.๒๘

๑๔

๑) อำเภอด่านขุนทด 
๒) อำเภอเทพารักษ์ 
๓) อำเภอโนนไทย (เฉพาะ) 
ตำบลบัลลังก์

๑๒๘,๔๑0 
๒๔,๓๔๑ 

๗,๗๗๒

รวม ๑๖๑,๖๓๓

-๒,๗๔๖ -๑.๖๗

๑๖

๑) อำเภอขามสะแกแสง (เฉพาะ) 
ตำบลโนนเมือง ตำบลเมืองนาท 
ตำบลหนองหัวฟาน 
และตำบลเมืองเกษตร 
๒) อำเภอคง 
๓) อำเภอบ้านเหล่ือม 
๔) อำเภอพระทองคำ

๒๐,๖๔๒

๗๘,๙๙๖ 
๒๐,๔๔๘ 
๔๐,๖๑๔ 

รวม ๑๖๐,๘๑๐

-๓,๔๖๙ -๒.๑๗

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเสือกต้ัง 
ข้อดี
๑. พ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังติดต่อกัน และส่วนใหญ่เคยอยู่ในเขตเลือกต้ังเดียวกัน 
๒. มีความสะดวกในการคมนาคม
๓. ผลต่างจำนวนราษฎรไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเฉล่ียต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่ีงคนในจังหวัด 
๔. มีผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ัง มากท่ีสุดร้อยละ ๔.๑๔ และน้อยท่ีสุดร้อยละ -๒.๒๘ 
๔. สรุปผลต่างระหว่างเขตเลือกต้ังมากท่ีสุดเท่ากับ ๖.๔๒ 
ข้อเสืย
แบ่งพ้ืนท่ีอำเภอจำนวน ๘ อำเภอ



*

 ̂  ̂ ะ  นก-'' ^
แผนท ีแบ ่งเขตเล ือกตงสมาช ิกสภาผ ู้แทนราษฏร พ.ศ.๒๕๖๖

รปแบบที่ ๓



(หน้าที่ ๑/ ๑)/

แบบรับฟ้งความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

?  *

๑. ผู้แสดงความคิดเห็น
II] ประซาซน

ซ่ือ ซ่ือสกุล...................................................
ที่อยู่...............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..............................

[11 พรรคการเมือง.......................... .....................
สาขาพรรคลำดับที.่.......... ที่ตั้ง....................

0  อ่ืน  ๆ (เช่น สมาคม ซมรม องค์กรเอกซน).

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเซตเลือกตั้ง 
๒.๑ เห็นด้วย (ระบุได้ ๑ รูปแบบ)
\3  รูปแบบที่ ๑

เนื่องจาก.....

0  รูปแบบที่ ๒
เนื่องจาก...

\3  รูปแบบที่ ๓
เนื่องจาก...

ลงซ่ือ
เลขที่บัตรประจำประซาซน

หมายเหตุ กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดนครราซสีมา เลขที่ ๕๕๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราซสีมา จังหวัดนครราซสีมา 
๓ ๐๐0๐ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



'  หน้าที่ ๑/ ๒)
แบบรับฟ้งความคิดเห็บ

เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครรา‘ซสีมา 
กรณีไม่เห็นด้วยทั้ง ๓ รูปแบบ และขอเสนอความคิดเห็นตามข้อ ๓ ดังบี้

๓. ข้อเสนอแบะ
ข้าพเจ้า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา ดังบี้

เขต
เลือกตั้งที่ พื้นที่ประกอบด้วย จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง
ผลต่างของจำนวน 

ราษฎรจากค่าเฉลี่ย*
เหตุผลประกอบการเสนอแนะ 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง
๑ ....

- 'V
\

๑๖

หมายเหตุ ๑ .  หลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ดังบี้

๑.๑ ให้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวก 
ในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเค ียวกัน ถ้าการรวมอำเภอจะทำให้ม ีจำนวนราษฎรมี 
จำนวนมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตำบลของอำเภอออกเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง 
แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะบางส่วนของตำบลไม่ได้

๑.๒ ในกรณีที่การกำหนดพื้นที่ตามข้อ ๑.๑ จะทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมี 
จำนวนไมใกล้เคียงกัน ให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจำใน 
ลักษณะที่เป็นชุมชนเคียวกันหรือใกล้เคียงกันตามสภาพการเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องทำให้จำนวน 
ราษฎรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด

๑ . ๓ เป ิดโอกาสให ้พรรคการเม ืองและประซาซนมีส ่วนร่วมแสดงความคิดเห ็นเพ ื่อ 
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง

๒. กร ุณ าส ่งความคิดเห ็นและข ้อเสนอแนะ ให ้สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้งประจำ 
จังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี ๕๕๕; หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


