
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสังเขปประกอบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(1)  ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่  31  ธ.ค.  2562  จำนวน  6,356  คน  เฉลี่ยเขตเลือกตัง้ละ  3,178  คน 
(2)  รายละเอียดเกีย่วกับเทศบาลตำบลอุทัย  และจำนวนประชากร  ของแตล่ะเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้ที่  1  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 1  ตำบลอุทยั  ประชากร  2,963  คน 
         หมู่ที่  2  ตำบลอุทยั  ประชากร  185  คน   
         รวมทั้งสิ้น  3,148  คน 

 เขตเลือกตัง้ที่  2  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 0  ตำบลอุทยั  ประชากร  8  คน 
         หมู่ที่  3  ตำบลอุทยั  ประชากร  365  คน   
         หมู่ที่  4  ตำบลอุทยั  ประชากร  109  คน 
         หมู่ที่  11  ตำบลอุทยั  ประชากร  349  คน 
         หมู่ที่  12  ตำบลอุทยั  ประชากร  812  คน 
         หมู่ที่  13  ตำบลอุทยั  ประชากร  1,565  คน 

           รวมทั้งสิ้น  3,208  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลีย่ประชากรต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย 
 เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  30  คน 
 เขตเลือกตัง้ที่  2  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  30  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกว่า/น้อยกว่าเขตเลือกตั้งที่  2  จำนวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.94 % 
(3)  เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 พื้นที่ติดต่อกัน  จำนวนประชากรในแตล่ะเขตใกล้เคียงกัน  ความสะดวกในการคมนาคม  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตัง้เดียวกัน 
 
 
 



 
ข้อมูลสังเขปประกอบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(1)  ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่  31  ธ.ค.  2562  จำนวน  6,356  คน  เฉลี่ยเขตเลือกตัง้ละ  3,178  คน 
(2)  รายละเอียดเกีย่วกับเทศบาลตำบลอุทัย  และจำนวนประชากร  ของแตล่ะเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้ที่  1  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 0  ตำบลอุทยั  ประชากร  8  คน 
         หมู่ที่  1  ตำบลอุทยั  ประชากร  2,963  คน  
         หมู่ที่  12  (บ้านเลขที่  1-16/2) ตำบลอุทยั  ประชากร  112  คน 
         รวมทั้งสิ้น  3,083  คน 

 เขตเลือกตัง้ที่  2  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 2  ตำบลอุทยั  ประชากร  185  คน 
         หมู่ที่  3  ตำบลอุทยั  ประชากร  365  คน   
         หมู่ที่  4  ตำบลอุทยั  ประชากร  109  คน 
         หมู่ที่  11  ตำบลอุทยั  ประชากร  349  คน 
         หมู่ที่  12  (บ้านเลขที่  16/3-100) ตำบลอุทยั  ประชากร  700  คน 
         หมู่ที่  13  ตำบลอุทยั  ประชากร  1,565  คน 

           รวมทั้งสิ้น  3,273  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลีย่ประชากรต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย  

เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  95  คน 
 เขตเลือกตัง้ที่  2  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  95  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกว่า/น้อยกว่าเขตเลือกตั้งที่  2  จำนวน  190  คน  คดิเป็นร้อยละ  2.99 % 
(3)  เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 พื้นที่ติดต่อกัน  จำนวนประชากรในแตล่ะเขตใกล้เคียงกัน  ความสะดวกในการคมนาคม  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตัง้เดียวกัน 
 
 



 
 
ข้อมูลสังเขปประกอบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(1)  ข้อมูลประชากร  ณ  วันที ่ 31  ธ.ค.  2562  จำนวน  6,356  คน  เฉลี่ยเขตเลือกตัง้ละ  3,178  คน 
(2)  รายละเอียดเกีย่วกับเทศบาลตำบลอุทัย  และจำนวนประชากร  ของแตล่ะเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้ที่  1  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 1  ตำบลอุทยั  ประชากร  2,963  คน 
          หมู่ที่  13  (บ้านเลขที่  1, 13/13, 31/4-31/9, 31/31, 45/1-45/18,  

          46/1-46/14, 53/1-53/5)  ตำบลอุทยั  ประชากร  57  คน 
         รวมทั้งสิ้น  3,020  คน 

 เขตเลือกตัง้ที่  2  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 0  ตำบลอุทยั  ประชากร  8  คน 
         หมู่ที่  2  ตำบลอุทยั  ประชากร  185  คน 
         หมู่ที่  3  ตำบลอุทยั  ประชากร  365  คน   
         หมู่ที่  4  ตำบลอุทยั  ประชากร  109  คน 
         หมู่ที่  11  ตำบลอุทยั  ประชากร  349  คน 
         หมู่ที่  12  ตำบลอุทยั  ประชากร  812  คน 
         หมู่ที่  13  (บ้านเลขที่  1/1 – 9809)  ตำบลอุทัย  ประชากร  1,508  คน 

           รวมทั้งสิ้น  3,336  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลีย่ประชากรต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย  

เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  158  คน 
 เขตเลือกตัง้ที่  2  จำนวนประชากรมากกวา่/น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย  158  คน 
ผลต่างของจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตัง้ที่  1  จำนวนประชากรมากกว่า/น้อยกว่าเขตเลือกตั้งที่  2  จำนวน  316  คน  คดิเป็นร้อยละ  4.97 % 
(3)  เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 พื้นที่ติดต่อกัน  จำนวนประชากรในแตล่ะเขตใกล้เคียงกัน  ความสะดวกในการคมนาคม  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
 
 

 


