ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขต
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรื่ อ ง จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยประกาศจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานี
จานวน ๔ คน ๔ เขตเลือกตั้ง
เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานี
เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนดในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จึงอาศัย
อานาจตามความในข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ
จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จานวน ๓ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. อาเภอเมืองปัตตานี
๒. อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปันยัง ตาบลตาแกะ
ตาบลปิยามุมัง ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์ และตาบลปุลากง)
๑. อาเภอหนองจิก
๒. อาเภอโคกโพธิ์
๓. อาเภอแม่ลาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาเภอปะนาเระ
อาเภอสายบุรี
อาเภอไม้แก่น
อาเภอกะพ้อ
อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง และตาบลจะรัง)
/เขตเลือกตั้งที่ 4...

-๒เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย

๑. อาเภอยะรัง
๒. อาเภอมายอ
๓. อาเภอทุ่งยางแดง

รูปแบบที่ ๒
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. อาเภอเมืองปัตตานี
๒. อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปันยัง ตาบลตาแกะ)
๑. อาเภอหนองจิก
๒ .อาเภอโคกโพธิ์
๓. อาเภอแม่ลาน

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. อาเภอปะนาเระ
๒. อาเภอสายบุรี
๓. อาเภอไม้แก่น
๔. อาเภอกะพ้อ
๕. อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง ตาบลปิยามุมัง
ตาบลตะโละ ตาบลตาลีอายร์
ตาบลจะรัง ตาบลปุลากง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย

๑. อาเภอยะรัง
๒. อาเภอมายอ
๓. อาเภอทุ่งยางแดง

รูปแบบที่ ๓
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. อาเภอเมืองปัตตานี
๒. อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปันยัง ตาบลตาแกะ
ตาบลปิยามุมัง ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์ และตาบลปุลากง)

/เขตเลือกตั้งที่ ๒...

-๓เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. อาเภอหนองจิก
๒. อาเภอโคกโพธิ์
๓. อาเภอแม่ลาน
๔. อาเภอยะรัง (เฉพาะ ตาบลคลองใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย

๑. อาเภอยะรัง (ยกเว้น ตาบลคลองใหม่)
๒. อาเภอมายอ
๓. อาเภอทุ่งยางแดง

อาเภอปะนาเระ
อาเภอสายบุรี
อาเภอไม้แก่น
อาเภอกะพ้อ
อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง ตาบลจะรัง)

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง และแผนที่แสดงการแบ่งเขตเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานี แนบท้ายประกาศนี้
ดังนั้น จึงขอเชิญ ชวนพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อ
รู ป แบบการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ งของจั งหวัด ปัต ตานี โดยจั ด ท าความคิ ด เห็ น เป็ นหนัง สื อ ยื่ น ต่อ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตาบลสะบารัง อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000 ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในกรณีพรรคการเมือง
ส่วนราชการ หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสาเนาจากสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี กาหนด หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี (https://www.ect.go.th/pattani) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ร้อยตารวจเอก
(สมนึก กุลมณี)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี

ข้ อมูลการพิจารณา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
จังหวัดปัตตานี
รูปแบบที่ 1
เขต
เลือกตั้ง พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง
ที่
1 1. อาเภอเมืองปั ตตานี
2. อาเภอยะหริ่ ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปั นยัง ตาบลตาแกะ
ตาบลปิ ยามุมงั ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์ ตาบลปุลากง)
2 1. อาเภอหนองจิก
2. อาเภอโคกโพธิ์
3. อาเภอแม่ลาน
3 1. อาเภอปะนาเระ
2. อาเภอสายบุรี
3. อาเภอไม้แก่น
4. อาเภอกะพ้อ

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนราษฎร
ราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต
64,456 68,172 132,628
29,819 29,892 59,711

41,499
33,237
8,290
22,773
34,194
6,191
9,105

38,357
34,943
8,586
23,563
35,650
6,446
9,347

79,856
68,180
16,876
46,336
69,844
12,637
18,452

ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง

192,339

14,890

164,912

-12,537

175,098

-2,351

เหตุผลประกอบการเสนอแนะ

ข้อดี
1. เป็ นเขตเลือกตั้งเดิมที่ประกาศ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
8.39 และใช้เลือกตั้งในปี 2557
2. ประชาชนไม่สับสนในการไปใช้
สิ ทธิ เลือกตั้ง
3. จานวนประชากรของแต่ละเขต
เลือกตั้งไม่แตกต่างกันมาก
-7.06
ข้อเสีย
ไม่มี
-1.32

-2-

เขต
เลือกตั้ง
ที่

พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง
5. อาเภอยะหริ่ ง (เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง ตาบลจะรัง

4

1. อาเภอยะรัง
2. อาเภอมายอ
3. อาเภอทุ่งยางแดง
รวมทั้งจังหวัด

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนราษฎร
ราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต
13,663 14,166 27,829

46,527 46,604
29,731 30,602
11,765 12,218
351,250 358,546

93,131
60,333
23,983
709,796

177,447

ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง

-2

-0.001

709,796

หมายเหตุ (รูปแบบที่ 1)
1. ผลต่างของจานวนประชากรระหว่างเขตเลือกตั้ง มากที่สุด (1) กับเขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (2) ร้อยละ 7.68
2. จานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี ตามประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 709,796 คน
3. จังหวัดปั ตตานี มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จานวน 4 คน เฉลี่ยจานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี จานวน 177,449 คน ต่อ ส.ส. 1 คน
4. จานวนราษฎรทัง่ ประเทศ จานวน 66,188,503 คน ต่อ ส.ส. 1 คน โดยเฉลี่ ยเท่ากับ 189,100 คน

เหตุผลประกอบการเสนอแนะ

ข้ อมูลการพิจารณา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
จังหวัดปัตตานี
รูปแบบที่ 2
เขต
เลือกตั้ง พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง
ที่
1 1. อาเภอเมืองปั ตตานี
2. อาเภอยะหริ่ ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปั นยัง ตาบลตาแกะ
2 1. อาเภอหนองจิก
2. อาเภอโคกโพธิ์
3. อาเภอแม่ลาน
3 1. อาเภอปะนาเระ
2. อาเภอสายบุรี
3. อาเภอไม้แก่น
4. อาเภอกะพ้อ

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
จานวนราษฎร
ราษฎร เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
เหตุผลประกอบการเสนอแนะ
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง
64,456 68,172 132,628
ข้อดี
23,474 23,394 46,868
1. ผลต่างของจานวนประชากรในแต่ละ
179,496
2,047
1.15
ใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 6.52

41,499
33,237
8,290
22,773
34,194
6,191
9,105

38,357
34,943
8,586
23,563
35,650
6,446
9,347

79,856
68,180
16,876
46,336
69,844
12,637
18,452

164,912

-12537

187,941

10,492

ข้อเสีย
1. ประชาชนอาจเกิดความสับสนใน
-7.07
การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เพราะ
เป็ นการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

5.91

-2-

เขต
เลือกตั้ง
ที่

4

พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนราษฎร
ราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต
20,008 20,664 40,672

5. อาเภอยะหริ่ ง ( เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง ตาบลปิ ยามุมงั
ตาบลตะโละ ตาบลตาลีอายร์
ตาบลจะรัง ตาบลปุลากง)
1. อาเภอยะรัง
46,527 46,604
2. อาเภอมายอ
29,731 30,602
3. อาเภอทุ่งยางแดง
11,765 12,218
รวมทั้งจังหวัด
351,250 358,546

93,131
60,333
23,983
709,796

177,447

ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง

-2

- 0.001

หมายเหตุ (รูปแบบที่ 2)
1. ผลต่างของจานวนประชากรระหว่างเขตเลือกตั้ง มากที่สุด (3) กับเขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (2) ร้อยละ 6.52
2. จานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี ตามประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 709,796 คน
3. จังหวัดปั ตตานี มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จานวน 4 คน เฉลี่ยจานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี จานวน 177,449 คน ต่อ ส.ส. 1 คน
4. จานวนราษฎรทัง่ ประเทศ จานวน 66,188,503 คน ต่อ ส.ส. 1 คน โดยเฉลี่ ยเท่ากับ 189,100 คน

เหตุผลประกอบการเสนอแนะ

ข้ อมูลการพิจารณา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
จังหวัดปัตตานี
รูปแบบที่ 3
เขต
เลือกตั้ง พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง
ที่
1 1. อาเภอเมืองปั ตตานี
2. อาเภอยะหริ่ ง (เฉพาะ
ตาบลบางปู ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลยามู
ตาบลราตาปั นยัง ตาบลตาแกะ
ตาบลปิ ยามุมงั ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์ ตาบลปุลากง)
2 1. อาเภอหนองจิก
2. อาเภอโคกโพธิ์
3. อาเภอแม่ลาน
4. อาเภอยะรัง (เฉพาะ
ตาบลคลองใหม่)
3 1. อาเภอปะนาเระ
2. อาเภอสายบุรี
3. อาเภอไม้แก่น

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนราษฎร
ราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต
64,456 68,172 132,628
29,819 29,892
59,711

41,499
33,237
8,290
2,504

38,357
34,943
8,586
2,601

79,856
68,180
16,876
5,105

22,773
34,194
6,191

23,563
35,650
6,446

46,336
69,844
12,637

ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง

เหตุผลประกอบการเสนอแนะ
ข้อดี
1. ประชากรของแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

192,339

14,890

8.39

170,017

-7,432

ข้อเสีย
1. ประชาชนอาจเกิดความสับสนใน
การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เพราะ
เป็ นการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
2. มีการแบ่งแยกตาบล ถึง สองอาเภอ
เกิดความไม่สะดวกในการบริ หาร
-4.19
จัดการ การเลือกตั้ง

175,098

-2,351

-1.32

-2-

เขต
เลือกตั้ง
ที่

พื้นที่ที่ประกอบเป็ นเขตเลือกตั้ง
4. อาเภอกะพ้อ
5. อาเภอยะหริ่ ง (เฉพาะ
ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลตันหยงจึงงา
ตาบลตอหลัง ตาบลหนองแรต
ตาบลบาโลย ตาบลสาบัน
ตาบลมะนังยง ตาบลจะรัง

4

1. อาเภอยะรัง (ยกเว้น
ตาบลคลองใหม่)
2. อาเภอมายอ
3. อาเภอทุ่งยางแดง
รวมทั้งจังหวัด

จานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนราษฎร
ราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
ทั้งเขต
9,105 9,347
18,452
13,663 14,166
27,829

44,023

44,003

88,026

29,731
11,765

30,602
12,218

60,333
23,983

172,342

ผลต่างจานวนประชากรในเขต ร้อยละ
เลือกตั้งต่อ ส.ส.1 คน กับจานวน ของ
ราษฎรในจังหวัดต่อ ส.ส. 1 คน ผลต่าง

-5,107

-2.88

หมายเหตุ (รูปแบบที่ 3)
1. ผลต่างของจานวนประชากรระหว่างเขตเลือกตั้ง มากที่สุด (1) กับเขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (2) ร้อยละ 6.16
2. จานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี ตามประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 709,796 คน
3. จังหวัดปั ตตานี มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จานวน 4 คน เฉลี่ยจานวนราษฎรจังหวัดปั ตตานี จานวน 177,449 คน ต่อ ส.ส. 1 คน
4. จานวนราษฎรทัง่ ประเทศ จานวน 66,188,503 คน ต่อ ส.ส. 1 คน โดยเฉลี่ ยเท่ากับ 189,100 คน

เหตุผลประกอบการเสนอแนะ

