
 

 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดอุบลราชธาน ี

เร่ือง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง 
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

------------------------ 
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ประกาศ ณ วันท่ี      
๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ 
  ๑. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน  ๓  รูปแบบ ตามเอกสารและแผนท่ีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ๒. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัดอุบลราชธานี ให้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน 
นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เป็นหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีอยู่ เลขท่ี ๙๙๙ หมู่ท่ี ๑๐  
ซอยสามัคคี ๑ ถนนเล่ียงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๔๕-๓๑๑๖๖๑ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ubon@ect.go.th 
  ๓. ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งท่ีปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดส าเนาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานีก าหนด หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ubonratchathani 
  ๔. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังตามข้อ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ     
ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ท่ีท าการอง ค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ ง และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.ect.go.th/ubonratchathani 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖           
      
      
 

         (นางยุรดา  ทองธนฐากุล) 
       ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั
1 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 7 ต าบล 164,169 164,169 -4,998 -2.95

ต.ในเมือง 70,162 คน
ต.ปทุม 10,515 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,511 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,192 คน
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,090 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,297  คน
ต.กดุลาด  12,348  คน
ต.กระโสบ  6,469  คน
ต.หนองบ่อ  7,585  คน

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 5 ต าบล 59,513 166,191 -2,976 -1.76
ต.ไร่น้อย  28,852 คน
ต.หวัเรือ  9,256  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,604  คน
ต.ปะอาว  5,401  คน
ต.หนองขอน  9,400  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน 106,678

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,376 172,662 3,495 2.07
2. อ าเภอดอนมดแดง 27,170
3. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 27,997
4. อ าเภอตาลสุม 33,119

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,322 177,126 7,959 4.70
2. อ าเภอส าโรง 3 ต าบล 16,804
ต.โคกกอ่ง  6,464  คน
ต.บอน  3,379  คน
ต.ส าโรง 6,961  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,362 162,255 -6,912 -4.09
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,893

6 1. อ าเภอเขมราฐ 81,105 166,179 -2,988 -1.77
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,183
3. อ าเภอนาตาล 37,891

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 70,676 163,014 -6,153 -3.64
2. อ าเภอโขงเจียม 37,675
3. อ าเภอสิรินธร 54,663

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทัง้หมด  1,860,843  คน
จ านวนเฉลีย่ราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจังหวัดอุบลราชธานี เทา่กับ 169,167 คน

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

รูปแบบที่ 1



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 12 ต าบล 116,429 175,131 5,964 3.53
ต.พบิูล  10,134  คน
ต.กดุชมภู  11,733  คน
ต.ดอนจกิ  15,006  คน
ต.นาโพธ์ิ  8,544  คน
ต.โพธ์ิไทร  12,107  คน
ต.ไร่ใต้  8,077  คน  
ต.หนองบัวฮี  10,456  คน
ต.บ้านแขม  5,460  คน
ต.โพธ์ิศรี  12,629 คน
ต.ระเว  8,612  คน
ต.ทรายมูล  6,092  คน
ต.โนนกลาง  7,579  คน
2. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 31,236
3. อ าเภอนาเยยี 27,466

9 1. อ าเภอบุณฑริก 94,848 166,432 -2,735 -1.62
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,840
3. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 2 ต าบล 12,744
ต.โนนกาหลง  4,844  คน
ต.อา่งศิลา  7,900  คน

10 1. อ าเภอน้ ายนื 70,156 178,319 9,152 5.41
2. อ าเภอทุง่ศรีอุดม 29,192
3. อ าเภอน้ าขุ่น 33,375
4. อ าเภอส าโรง 6 ต าบล 37,307
ต.หนองไฮ  6,278  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,778  คน
ต.โคกสว่าง  8,020  คน
ต.โนนกลาง  4,477  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
5. อ าเภอเดชอุดม (เฉพาะต าบลทุง่เทงิ) 8,289

11 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,365 169,365 198 0.12
ต.เมืองเดช 33,311 คน
ต.โพนงาม 9,081 คน
ต.กดุประทาย 13,650 คน
ต.บัวงาม 12,320 คน
ต.นาส่วง 9,034 คน
ต.กลาง 14,452 คน
ต.ค าคร่ัง 6,717 คน



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.ป่าโมง 4,941 คน
ต.นาเจริญ  7,582  คน
ต.นากระแซง  13,625  คน
ต.แกง้  8,351  คน
ต.ตบห ู 12,345  คน
ต.สมสะอาด  10,926  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,968  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,062 คน
รวมประชากรทัง้สิน้ 1,860,843

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธานี    
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ส่วนใหญ่แต่ละเขตเลือกตั้ง   
    ประกอบด้วยอ าเภอหรือต าบลท่ีเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมเดียวกันมาก่อน      
4. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นท่ีต้ังหลักเพียง 4 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อ.ส าโรง และ อ.เดชอุดม ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ 
    การเลือกตั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  
    
  



แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 1) 
 

1 
2 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ไร่น้อย ต.หัวเรอื ต.ข้ีเหล็ก  
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เขื่องใน   
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(เฉพาะ ต.ไร่น้อย ต.หวัเรอื ต.ขี้เหล็ก 
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง 
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ตาลสุม 

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่  

อ.โขงเจียม อ.สิรินธร   

เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ.พบิูลมังสาหาร  
(ยกเว้น ต.โนนกาหลง และ ต.อ่างศิลา)   

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.พบิูลมังสาหาร  
(เฉพาะ ต.โนนกาหลง และ ต.อ่างศิลา)   

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.น้ำยนื อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.สำโรง ต.โคกก่อง ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.สำโรง ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั
1 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 7 ต าบล 164,169 164,169 -4,998 -2.95

ต.ในเมือง 70,162 คน
ต.ปทุม 10,515 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,511 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,192 คน
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,090 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,297  คน
ต.กดุลาด  12,348  คน
ต.กระโสบ  6,469  คน
ต.หนองบ่อ  7,585  คน

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 5 ต าบล 59,513 166,191 -2,976 -1.76
ต.ไร่น้อย  28,852 คน
ต.หวัเรือ  9,256  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,604  คน
ต.ปะอาว  5,401  คน
ต.หนองขอน  9,400  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน 106,678

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,376 172,662 3,495 2.07
2. อ าเภอดอนมดแดง 27,170
3. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 27,997
4. อ าเภอตาลสุม 33,119

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,322 177,126 7,959 4.70
2. อ าเภอส าโรง 3 ต าบล 16,804
ต.โคกกอ่ง  6,464  คน
ต.บอน  3,379  คน
ต.ส าโรง 6,961  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,362 162,255 -6,912 -4.09
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,893

6 1. อ าเภอเขมราฐ 81,105 166,179 -2,988 -1.77
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,183
3. อ าเภอนาตาล 37,891

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 70,676 166,356 -2,811 -1.66
2. อ าเภอโขงเจียม 37,675

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทัง้หมด  1,860,843  คน
จ านวนเฉลีย่ราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจังหวัดอุบลราชธานี เทา่กับ 169,167 คน

รูปแบบที่ 2
พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

3. อ าเภอสิรินธร 5 ต าบล 43,301
ต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  7,719 คน
ต.คันไร่  11,922  คน
ต.ฝางค า  3,601  คน
ต.ค าเขื่อนแกว้  10,284 คน
ต.ช่องเม็ก  9,775  คน
4. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 2 ต าบล 14,704
ต.ระเว  8,612  คน
ต.ทรายมูล  6,092  คน

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 12 ต าบล 114,469 173,171 4,004 2.37
ต.พบิูล  10,134  คน
ต.กดุชมภู  11,733  คน
ต.อา่งศิลา  7,900  คน
ต.ดอนจกิ  15,006  คน
ต.นาโพธ์ิ  8,544  คน
ต.โนนกลาง  7,579  คน
ต.โพธ์ิไทร  12,107  คน
ต.ไร่ใต้  8,077  คน  
ต.หนองบัวฮี  10,456  คน
ต.โนนกาหลง  4,844  คน
ต.บ้านแขม  5,460  คน
ต.โพธ์ิศรี  12,629 คน
2. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 31,236
3. อ าเภอนาเยยี 27,466

9 1. อ าเภอบุณฑริก 94,848 165,050 -4,117 -2.43
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,840
3. อ าเภอสิรินธร 1 ต าบล 11,362
ต.โนนกอ่  11,362 คน

10 1. อ าเภอน้ ายนื 70,156 178,319 9,152 5.41
2. อ าเภอทุง่ศรีอุดม 29,192
3. อ าเภอน้ าขุ่น 33,375
4. อ าเภอส าโรง 6 ต าบล 37,307
ต.หนองไฮ  6,278  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,778  คน
ต.โคกสว่าง  8,020  คน
ต.โนนกลาง  4,477  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
5. อ าเภอเดชอุดม (เฉพาะต าบลทุง่เทงิ) 8,289



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

11 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,365 169,365 198 0.12
ต.เมืองเดช 33,311 คน
ต.โพนงาม 9,081 คน
ต.กดุประทาย 13,650 คน
ต.บัวงาม 12,320 คน
ต.นาส่วง 9,034 คน
ต.กลาง 14,452 คน
ต.ค าคร่ัง 6,717 คน
ต.ป่าโมง 4,941 คน
ต.นาเจริญ  7,582  คน
ต.นากระแซง  13,625  คน
ต.แกง้  8,351  คน
ต.ตบห ู 12,345  คน
ต.สมสะอาด  10,926  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,968  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,062 คน
รวมประชากรทัง้สิน้ 1,860,843

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธาน ี    
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ส่วนใหญ่แต่ละเขตเลือกตั้ง   
    ประกอบด้วยอ าเภอหรือต าบลท่ีเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมเดียวกันมาก่อน ประชาชนมีความคุ้นเคย      
4. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นท่ีตั้งหลัก 5 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร  อ.ส าโรง และ อ.เดชอุดม สะดวกในการบริหารจัดการ 
    การเลือกตั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  
    
  



 

1 
2 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง 
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ตาลสุม 

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม  
อ.สิรินธร (ยกเว้น ต.โนนก่อ)   

อ.พบิูลมังสาหาร  

(เฉพาะ ต.ระเว และ ต.ทรายมูล)   
 

  
เขตเลือกตั้งที่ 8 

อ.พบิูลมังสาหาร  

(ยกเว้น ต.ระเว และ ต.ทรายมูล)   

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.สิรินธร (เฉพาะ ต.โนนก่อ)   

 

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.น้ำยนื อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.สำโรง ต.โคกก่อง ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.สำโรง ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 2) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เขื่องใน   
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(เฉพาะ ต.ไร่น้อย ต.หวัเรอื ต.ขี้เหล็ก 
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ไร่น้อย ต.หัวเรอื ต.ข้ีเหล็ก  
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด
1 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 4 ต าบล 99,494 167,070 -2,097 -1.24

ต.ในเมือง 70,162 คน
ต.ปทุม 10,515 คน
ต.กดุลาด  12,348  คน
ต.กระโสบ  6,469  คน
2. อ าเภอดอนมดแดง 1 ต าบล 8,874
ต.ดอนมดแดง  8,874 คน
3. อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ 31,236
4. อ าเภอนาเยยี 27,466

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 8 ต าบล 124,188 172,547 3,380 2.00
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,090 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,297  คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,511 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,192 คน
ต.ไร่น้อย  28,852 คน
ต.หนองบ่อ  7,585  คน
ต.หัวเรือ  9,256  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,604  คน
ต.ปะอาว  5,401  คน
ต.หนองขอน  9,400  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน  8  ต าบล 48,359
ต.หนองเหล่า  5,903  คน
ต.กอ่เอ ้ 7,487  คน
ต.หัวดอน  6,663  คน
ต.ชทีวน  6,507  คน
ต.ท่าไห  8,611  คน
ต.นาค าใหญ ่ 3,598  คน
ต.แดงหม้อ  3,165  คน
ต.ธาตุน้อย  6,425  คน

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,376 170,692 1,525 0.90
2. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 27,997
3. อ าเภอเข่ืองใน  10  ต าบล 58,319
ต.เขื่องใน  9,966 คน
ต.สหธาตุ  3,119  คน
ต.สร้างถอ่  9,468  คน
ต.ค้อทอง  6,209  คน
ต.บ้านไทย  6,180  คน
ต.ยางขี้นก  4,833  คน

รปูแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจงัหวดัอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทั้งหมด  1,860,843  คน
จ านวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจงัหวดัอุบลราชธานี เท่ากับ 169,167 คน

รูปแบบที ่3
พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด

พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.กลางใหญ ่ 5,047  คน
ต.บ้านกอก  3,903  คน
ต.โนนรัง  4,247  คน
ต.ศรีสุข  5,347  คน  

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,322 170,165 998 0.59
2. อ าเภอส าโรง 2 ต าบล 9,843
ต.โคกกอ่ง  6,464  คน
ต.บอน  3,379  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,362 173,100 3,933 2.33
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,893
3. อ าเภอตาลสุม  2  ต าบล 10,845
ต.นาคาย  6,569  คน
ต.หนองกงุ  4,276  คน  

6 1. อ าเภอเขมราฐ 81,105 166,179 -2,988 -1.77
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,183
3. อ าเภอนาตาล 37,891

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 70,676 163,014 -6,153 -3.64
2. อ าเภอโขงเจยีม 37,675
3. อ าเภอสิรินธร 54,663

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 129,173 169,743 576 0.34
2. อ าเภอตาลสุม 4  ต าบล 22,274
ต.ตาลสุม   8,733  คน
ต.ส าโรง  4,140  คน
ต.จกิเทิง  5,441  คน
ต.ค าหว้า  3,960  คน
3. อ าเภอดอนมดแดง 3 ต าบล 18,296
ต.เหล่าแดง 6,982  คน
ต.ท่าเมือง 6,352 คน
ต.ค าไฮใหญ ่4,962 คน

9 1. อ าเภอบุณฑริก 94,848 169,339 172 0.10
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,840
3. อ าเภอน้ ายนื 2 ต าบล 15,651
ต.ยางใหญ ่6,310 คน
ต.บุเปือย 9,341 คน

10 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,365 169,365 198 0.12
ต.เมืองเดช 33,311 คน
ต.โพนงาม 9,081 คน
ต.กดุประทาย 13,650 คน
ต.บัวงาม 12,320 คน
ต.นาส่วง 9,034 คน
ต.กลาง 14,452 คน
ต.ค าคร่ัง 6,717 คน
ต.ป่าโมง 4,941 คน
ต.นาเจริญ  7,582  คน



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด

พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.นากระแซง  13,625  คน
ต.แกง้  8,351  คน
ต.ตบหู  12,345  คน
ต.สมสะอาด  10,926  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,968  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,062 คน

11 1. อ าเภอทุ่งศรีอุดม 29,192 169,629 462 0.27
2. อ าเภอน้ าขุ่น 33,375
3. อ าเภอส าโรง 7 ต าบล 44,268
ต.ส าโรง 6,961  คน
ต.หนองไฮ  6,278  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,778  คน
ต.โคกสว่าง  8,020  คน
ต.โนนกลาง  4,477  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
4. อ าเภอเดชอุดม 1 ต าบล 8,289
ต.ทุ่งเทิง 8,289 คน
5. อ าเภอน้ ายนื  5 ต าบล 54,505
ต.โซง 8,446 คน
ต.สีวิเชยีร 14,544 คน
ต.เกา่ขาม  7,443  คน
ต.ยาง  7,422  คน
ต.โดมประดิษฐ์ 16,650 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 1,860,843

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธานี     
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน  
3. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นที่ต้ังหลัก จ านวน 7 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง อ.เขื่องใน อ.ส าโรง อ.ตาลสุม อ.เดชอุดม และ อ.น้ ายืน     
  
 



 

1 2 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี (เฉพาะ ต.ในเมือง  

ต.ปทุม ต.กุดลาด และ ต.กระโสบ)  

อ.ดอนมดแดง (เฉพาะ ต.ดอนมดแดง) 

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   
 
 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ในเมือง ต.ปทุม ต.กุดลาด 
และ ต.กระโสบ)  

อ.เขื่องใน (เฉพาะ ต.หนองเหล่า 
ต.ก่อเอ้ ต.หัวดอน ต.ชีทวน  
ต.ท่าไห ต.นาคำใหญ่ ต.แดงหม้อ 
และ ต.ธาตุน้อย  
 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.เหล่าเสือโก้ก 
อ.เขื่องใน (ยกเว้น ต.หนองเหล่า  
ต.ก่อเอ้ ต.หัวดอน ต.ชีทวน  
ต.ท่าไห ต.นาคำใหญ่ ต.แดงหม้อ 
และ ต.ธาตุน้อย)  

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 
อ.ตาลสุม (เฉพาะ ต.นาคาย และ ต.หนองกุง)  

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่  

อ.โขงเจียม อ.สิรินธร   

เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ.พบิูลมังสาหาร อ.ตาลสุม (ยกเว้น 

ต.นาคาย และ ต.หนองกุง)  

อ.ดอนมดแดง (ยกเว้น ต.ดอนมดแดง) 

 

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.น้ำยนื (เฉพาะ ต.ยางใหญ่ และ ต.บุเปอืย)    

เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.น้ำยนื  (ยกเว้น ต.ยางใหญ่ และ ต.บุเปือย)    
อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.โคกก่อง และ ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 



แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
เก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

           วันท่ี..........  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 

ผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ประชาชน   ช่ือ-สกุล...............................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................... 
  ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.............ซอย/ถนน..............................หมู่ท่ี............ต าบล………………………. 
  อ าเภอ...................................จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์........................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้............................................... 
  พรรคการเมือง   ช่ือ-สกุล.................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................. 
   ช่ือพรรคการเมือง................................................ท่ีอยู่ ส านักงาน/อาคาร ........................... 
   เลขท่ี...........ซอย/ถนน...................................หมู่ท่ี................ต าบล…………….………..………. 
  อ าเภอ...................................จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์........................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้............................................... 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นและเหตุผลประกอบการสนับสนนุ/คัดค้าน ดังนี้ 
1. รูปแบบท่ีมีความเหมาะสม คือ รูปแบบท่ี............................... 
    เหตุผลประกอบการสนับสนุน (ถ้ามี)................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
๒. คัดค้าน  รูปแบบท่ี............................... 
    เหตุผลประกอบการคัดค้าน (ถ้ามี)..................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี).................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

                                                             (ลงช่ือ)..................................................ผู้แสดงความคิดเห็น   
                                                                    (...................................................)     
         

หมายเหตุ – กรุณาส่งแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

   - สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี ท่ีอยู่ เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 10 ซอยสามัคคี 1 ถนนเล่ียงเมือง  
 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

   - โทรศัพท์ 045-355366 , ๐๔๕-๓๑๗๖๐๐ โทรสาร 045-311661 
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