เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกเป็น ๓๖ เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังนี้
ลาดับ
ที่
๑

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
อาเภอ
ที่จะพึงมี
เลือกตัง้
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
เมืองเชียงราย
๗
๗
๑ ๑. ตาบลริมกก - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖)
๒. ตาบลรอบเวียง - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (หมู่ที่ ๑๙ เกาะทอง/บ้านไร่/
รั้วเหล็ก/วังดิน) (หมู่ที่ ๒๑ เกาะลอย/
เทอดพระเกียรติ)
๓. เทศบาลนครเชียงราย - ในเขตพื้นที่
ตาบลเวียง (ยกทั้งหมด)
๒ ๑. ตาบลแม่ยาว (ยกทั้งหมด)
๒. ตาบลดอยฮาง (ยกทั้งหมด)
๓. ตาบลรอบเวียง - นอกเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (องค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียง หมู่ที่ ๑ หนองด่าน, หมู่ที่ ๔
ป่างิ้ว)
๔. ตาบลรอบเวียง - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (หมู่ที่ ๑ ศูนย์วิจัย/หัวฝาย,
หมู่ที่ ๒ ฮ่องลี่, หมู่ที่ ๕ วัดใหม่หน้าค่าย/
หนองเหียง, หมู่ที่ ๖ หนองปึ๋ง, หมู่ที่ ๗
ป่างิ้ว)
๓ ๑. ตาบลรอบเวียง - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (หมู่ที่ ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑,
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐,
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖)

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตัง้
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

๔

๕

๖
๗

๒

พาน

๓

๓

๑

๒

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๒. ตาบลสันทราย - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (หมู่ที่ ๖, ๑๓)
๓. ตาบลสันทราย (หมู่ที่ ๑, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑)
๑. ตาบลห้วยชมภู (ยกทั้งหมด)
๒. ตาบลแม่กรณ์ (ยกทั้งหมด)
๓. ตาบลป่าอ้อดอนชัย (ยกทั้งหมด)
๔. ตาบลสันทราย (หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๗, ๘)
๑. ตาบลท่าสุด (ยกทั้งหมด)
๒. ตาบลแม่ข้าวต้ม (ยกทั้งหมด)
๓. ตาบลริมกก (องค์การบริหารส่วนตาบลริมกก
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗)
๔. ตาบลรอบเวียง - นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย
(องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง หมู่ที่ ๒
ป่ายางมน, หมู่ที่ ๓ ป่าบง/สันหนอง หมู่ที่ ๕
ป่ายางมนใหม่)
๑. ตาบลท่าสาย (ยกทั้งหมด)
๒. ตาบลห้วยสัก (ยกทั้งหมด)
๓. ตาบลดอยลาน (ยกทั้งหมด)
๑. ตาบลบ้านดู่ (ยกทั้งหมด)
๒. ตาบลนางแล (ยกทั้งหมด)
๓. ตาบลริมกก - ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
(เฉพาะหมู่ที่ ๑)
๑. ตาบลป่าหุ่ง
๒. ตาบลเมืองพาน (องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพาน
และเทศบาลตาบลเมืองพาน)
๓. ตาบลม่วงคา
๔. ตาบลแม่เย็น
๑. ตาบลธารทอง
๒. ตาบลทรายขาว
๓. ตาบลสันกลาง
๔. ตาบลเจริญเมือง
๕. ตาบลสันติสุข

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

๓

อาเภอ

แม่สาย

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตัง้
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๓ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๓
๓
๑ ๑.
๒
๓

๔

แม่จัน

๓

๓

๑
๒

๓

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

๕

แม่สรวย

๒

๒

๑

๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ตาบลแม่อ้อ
ตาบลสันมะเค็ด
ตาบลดอยงาม
ตาบลเวียงห้าว
ตาบลหัวง้ม
ตาบลทานตะวัน
ตาบลแม่สาย (เทศบาลตาบลแม่สาย และ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ)
ตาบลเกาะช้าง
ตาบลศรีเมืองชุม
ตาบลเวียงพางคา
ตาบลโป่งผา
ตาบลโป่งงาม
ตาบลบ้านด้าย
ตาบลห้วยไคร้ (องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
และเทศบาลตาบลห้วยไคร้)
ตาบลป่าตึง
ตาบลป่าซาง
ตาบลศรีค้า
ตาบลแม่คา (เทศบาลตาบลแม่คา
และเทศบาลตาบลสายน้าคา)
ตาบลแม่ไร่
ตาบลจันจว้าใต้
ตาบลแม่จัน (องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
และเทศบาลตาบลแม่จัน)
ตาบลสันทราย (องค์การบริหารส่วนตาบล
สันทราย และเทศบาลตาบลสันทราย)
ตาบลจอมสวรรค์
ตาบลท่าข้าวเปลือก
ตาบลจันจว้า
ตาบลวาวี
ตาบลแม่สรวย (เทศบาลตาบลเวียงสรวย
และเทศบาลตาบลแม่สรวย)
ตาบลแม่พริก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

๖

เวียงป่าเป้า

๗

เทิง

๘

เชียงของ

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตัง้
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๒ ๑. ตาบลป่าแดด
๒. ตาบลศรีถ้อย
๓. ตาบลเจดีย์หลวง (องค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวง และเทศบาลตาบล
เจดีย์หลวง)
๔. ตาบลท่าก๊อ
๒
๒
๑ ๑. ตาบลสันสลี
๒. ตาบลเวียง (องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
และเทศบาลตาบลเวียงป่าเป้า)
๓. ตาบลบ้านโป่ง
๔. ตาบลป่างิ้ว (เฉพาะหมู่ที่ ๒, ๕)
๒ ๑. ตาบลป่างิ้ว (ยกเว้นหมู่ที่ ๒, ๕)
๒. ตาบลเวียงกาหลง
๓. ตาบลแม่เจดีย์ (องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่เจดีย์ และเทศบาลตาบลแม่ขะจาน)
๔. ตาบลแม่เจดีย์ใหม่
๒
๒
๑ ๑. ตาบลสันทรายงาม
๒. ตาบลงิ้ว
๓. ตาบลปล้อง (องค์การบริหารส่วนตาบลปล้อง
และเทศบาลตาบลบ้านปล้อง)
๔. ตาบลเชียงเคี่ยน
๕. ตาบลแม่ลอย
๖. ตาบลศรีดอนไชย
๗. ตาบลหนองแรด
๒ ๑. ตาบลเวียง (องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
และเทศบาลตาบลเวียงเทิง)
๒. ตาบลตับเต่า
๓. ตาบลหงาว
๒
๒
๑ ๑. ตาบลริมโขง
๒. ตาบลเวียง (เทศบาลตาบลเวียง และ
เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ)
๓. ตาบลสถาน
๔. ตาบลศรีดอนชัย (เฉพาะหมู่ที่ ๒, ๑๖)

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

๙

อาเภอ

เชียงแสน

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตัง้
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๒ ๑.
๒.
๓.
๔.
๒
๒
๑ ๑.

๒

๑๐ แม่ฟ้าหลวง

๒

๒

๑
๒

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เวียงชัย
ป่าแดด
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ตาบลศรีดอนชัย (ยกเว้นหมู่ที่ ๒, ๑๖)
ตาบลห้วยซ้อ
ตาบลครึ่ง
ตาบลบุญเรือง
ตาบลเวียง (เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
และเทศบาลตาบลเวียง ยกเว้นหมู่ที่ ๕, ๗, ๙)
๒. ตาบลศรีดอนมูล
๓. ตาบลป่าสัก
๑. ตาบลโยนก
๒. ตาบลเวียง (เทศบาลตาบลเวียง
เฉพาะหมู่ที่ ๕, ๗, ๙)
๓. ตาบลบ้านแซว
๔. ตาบลแม่เงิน
๑. ตาบลเทอดไทย
๒. ตาบลแม่ฟ้าหลวง
๓. ตาบลแม่สลองใน (เฉพาะหมู่ที่ ๔)
๑. ตาบลแม่สลองใน (ยกเว้นหมู่ที่ ๔)
๒. ตาบลแม่สลองนอก
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ

ส าหรั บ ต าบล หมู่ บ้ า น หรื อ ชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ห ลั ง ประกาศนี้ ให้ ถื อ ว่ า มี พื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
เขตเลือกตั้งเดียวกับตาบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

