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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

 
ข่าวประจ าวันที่ 27 กันยายน 2565 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
สยามรัฐออนไลน์ 
อัมรินทร์ทีวีออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
แจงแล้ว "180 วันอันตราย" ! "กกต." ชี้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

1 

2 NNT ออนไลน์ สนง.กกต. ยโสธร ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบล
ห้องแซง และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลห้องแซง 

5 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 7 HD ออนไลน์ พรรคเพ่ือไทย จี้ กกต. ตรวจสอบป้ายใหญ่ต้อนรับ "บิ๊กป้อม”  

ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 
7 

2 ข่าวสดออนไลน์ “ชลน่าน” จี ้กกต. เพชรบูรณ ์เอาผิด 'บิ๊กป้อม' โปรยทาน ชี้ ผดิกฎหมาย
ชัดเจน 

9 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ กกต. เพชรุบรณ์สอบ พปชร. โปรยทาน - ขึ้นป้ายใหญ่ 11 
4 มติชนออนไลน์ “ชลน่าน” ดักทางผู้มีอ านาจ 'อย่าคิดล้มเลือกตั้ง' จี้ กกต. เพชรบูรณ์ 

เอาผิด 'บิ๊กป้อม' ปมโปรยทาน 
13 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. สอบ ‘ป้อม’ ไปเพชรบูรณ์ข้ึนป้ายต้อนรับพ่วงว่าที่ ส.ส. - โปรยทาน 16 
6 ไทยรัฐออนไลน์ จี้ กกต. เพชรบูรณ์ สอบป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" มีรูป ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โผล่ 20 
7 Nationtv ออนไลน์ เพ่ือไทย จี้ กกต. เพชรบูรณ์ สอบปมป้ายรับ "บิ๊กป้อม" ผิดกฎหมายหรือไม่ 22 
8 สยามรัฐออนไลน์ "สมคิด" แนะ กกต. จับตา "รัฐมนตรี" ลงพ้ืนที่ หาเสียงแฝงหรือไม่ 25 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘พท.’ สะกิด กกต. จับตา ‘รมต.’ ลงพ้ืนที่ อย่าให้เอาเปรียบพรรคอ่ืน 27 
10 มติชนออนไลน์ “สมชัย” ชี้ช่องร้อง กกต. เพชรบูรณ์ รูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โชว์หรา 

ป้ายต้อนรับ 'ป้อม' เจตนาหาเสียง ? 
29 

11 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“สมชัย” แนะนักเลือกตั้ง ร้อง กกต. ฟัน "ประวิตร" ลงพ้ืนที่แฝงหาเสียง 31 

12 แนวหน้าออนไลน์ กกต. งานเข้า ! 'สมชัย' ไม่จบ จ่อยื่น กมธ.ปปช. สอบปมป้ายต้อนรับ 
'บิ๊กป้อม' 

34 

13 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' ยื่นเอง หลัง กกต. ชี้ ป้าย “ปิ๊กป้อม” ที่เพชรบูรณ์ไม่ผิด  
จะให้ “เสรีพิศุทธ์”เรียกสอบ 

35 

14 บ้านเมืองออนไลน์ "สมชัย" เตรียมยื่น "เสรีพิศุทธ์" ประธาน กมธ.ปปช. สอบ ปมป้ายรับ 
"ปิ๊กป้อม" ที่เพชรบูรณ์ 

38 

15 Vnexplore ออนไลน์ “สมชัย” ชี้ช่องร้อง กกต. เพชรบูรณ์ รูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โชว์หรา 
ป้ายต้อนรับ ‘ป้อม’ เจตนาหาเสียง ? 

40 

16 สยามรัฐออนไลน์ 'ส.ส. เพชรบูรณ์' แจงขึ้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม"ร่วมงานอุ้มพระฯ  
ไม่ผิดระเบียบ กกต. 

43 

17 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เลือกซ่อมนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย แลนด์สไลด์ “เศกสิทธิ์” 
 ทิ้งห่างคู่แข่ง 

45 

18 มติชนออนไลน์ "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยล านั่ง
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหาน้ าท่วมเป็นสิ่งแรก 

48 

19 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทยเฮ ! แลนด์สไลด์ที่ร้อยเอ็ด “เศกสิทธิ์” เข้าวินนายก อบจ. 
ทิ้งคู่แข่งเกือบ 7 หมื่น 

53 

20 Voicetv ออนไลน์ 'เศกสิทธิ์' คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 
'เพ่ือไทย' แลนด์สไลด์อีสาน 

55 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เศกสิทธิ์ ควา้ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพราะคนอีสานอยากไห้เพ่ือไทยเป็นรัฐบาล 61 

22 บ้านเมืองออนไลน์ "เศกสิทธิ์" สุดปลื้มเพ่ือไทยแลนด์สไลด์ ชนะเลือกตั้งซ่อมขาดลอยกว่า 
2 แสนคะแนน เตรียมนั่งนายกอบจ. ร้องเอ็ด สมใจ 

63 

23 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'เพ่ือไทย' ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 'จาตุรนต์' ขอบคุณ 
ทุกเสียงเชื่อเป็นแลนด์สไลด์ 

65 

24 ไทยรัฐออนไลน์ "พท. แลนด์สไลด์" สมใจ "เศกสิทธิ์" คว้านายก อบจ.ร้อยเอ็ด ทิ้งห่างคู่แข่ง 67 
25 Voicetv ออนไลน์ กกต. อบจ. ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์ - เพ่ือไทย'  

ชนะ นายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม 
71 

26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ "เศกสิทธิ์” ชนะแลนด์สไลด์ 76 
27 มติชนออนไลน์ 'เศกสิทธิ์' ยอมรับ เลือกตั้ง 'นายก อบจ.ร้อยเอ็ด' กดดันมาก ขอบคุณ ปชช. 

มอบโอกาสท าหน้าที่ 
80 

28 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายงานพิเศษ : 'เศกสิทธิ์' ชนะขาดนั่งเก้าอ้ี นายก อบจ.ร้อยเอ็ด 82 
29 Nationtv ออนไลน์ เพ่ือไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์" ชนะเลือกตั้งคว้า "นายกฯ อบจ.ร้อยเอ็ด" 84 
30 7 HD ออนไลน์ กมธ.สภาฯ เชิญเลขาธิการ กกต. ชี้แจงระเบียบเลือกตั้ง 91 
31 มติชนออนไลน์ ปธ.กมธ. กิจการสภา เรียก กกต. แจง กฎเหล็ก 180 วัน โอดช่วงกฐิน 

กลัวชาวบ้านไม่เข้าใจ 
93 

32 มติชนออนไลน์ กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง 95 
33 ข่าวสดออนไลน์ กกต. แจงแล้ว ! ป้ายต้อนรับ “บิ๊กป้อม” พ่วงรูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ไม่เข้าข่าย

แฝงหาเสียง 
97 

34 Vnexplorer ออนไลน์ กกต. แจงแล้ว ! ป้ายต้อนรับ “บิ๊กป้อม” พ่วงรูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ไม่เข้าข่าย
แฝงหาเสียง 

99 

35 MGR ออนไลน์ กกต. สอบเบื้องต้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง 
พร้อมถกหาแนวทางชัดเจน 

102 

36 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ตรวจสอบแล้ว ! ป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" พื้นที่เพชรบูรณ์ 
ไม่เข้าข่ายผิด กม. 

104 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
37 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง 106 
38 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง 108 

39 ch3plus ออนไลน์ กกต. ชี้ ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง 109 
40 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง 111 
41 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน จี้ กกต. แจงกรอบ 180 วัน 113 
42 Innnews ออนไลน์ "ชวน" ชี้ต้องท าตามกฏ 180 วัน - ไม่กังวลลงพื้นที่ 119 
43 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ชวน” จี้ กกต. เขียนชัดกฎเหล็กหาเสียง ช่วง 180 วัน หวั่นตีความวุ่น 121 
44 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" จี้ กกต. แจงกรอบ 180 วันอะไรท าได้ - ท าไม่ได้ ส.ส. กลัวหัวหด 

ต้องเก็บหรีดงานศพ 
123 

45 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "ชวน" วอน กกต. แจงอะไรท าได้ - ไม่ได้ช่วง 180 วัน 125 
46 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ชวน" จี ้กกต. แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส. ไม่กล้าใส่ซอง -

วางพวงหรีด 
127 

47 บ้านเมืองออนไลน์ "ชวน" จี ้กกต. แจง กฏเหล็กกรอบ 180 วัน อะไรท าได้ - ท าไม่ได้ ส.ส.
กลัวหัวหดแล้ว 

130 

48 MGR ออนไลน์ "ชวน” ขอ กกต. แจงให้ชัดอะไรท าได้ - ท าไม่ได้ ช่วง 180 วัน เผย ส.ส.
กลัวจนต้องเก็บหรีดงานศพ ขอ ปชช. เข้าใจ 

132 

49 Infoquest ออนไลน์ "ชวน" แนะ กกต. ควรแจงระเบียบเลือกตั้งภายใต้กรอบ 180 วันให้ชัด 134 
50 Nationtv ออนไลน์ "ชวน" จี ้กกต. แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส. ไม่กล้าใส่ซอง - 

วางพวงหรีด 
136 

51 มติชนออนไลน์ "ชวน" บี ้กกต. แจงให้ชัดอะไรท าได้ - ท าไม่ได้ ตอนนี้ ส.ส. กลัว 
หรีดงานศพยังต้องรีบเก็บ 

139 

52 7 HD ออนไลน์ “ชวน” แนะ กกต. ชี้แจงข้อห้ามชัดเจนการสมัครรับเลือกตั้ง 141 
53 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 'ชวน' กรีด กกต. ท าให้ชัดเจน 143 
54 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
"ชวน" บี ้กกต. เคลียร์กฎเหล็กหวั่น ส.ส. ใส่ซองวางหรีดเจอร้อง 146 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
55 ข่าวสดออนไลน์ ชทพ. เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วันอันตราย ยอมรับมีผลทางการเมือง 

เสี่ยงถูกฟ้อง 
148 

56 บ้านเมืองออนไลน์ "นิกร" ชี้ รมต. ต้องระมัดระวังช่วง 180 วัน เพราะแยกกันล าบาก 
รับมีผลทางการเมือง 

150 

57 แนวหน้าออนไลน์ 'นิกร' แนะ 'รมต.' ต้องระมัดระวังช่วง 180 วันสุมเสี่ยงผิดกฎหมาย 152 
58 สยามรัฐออนไลน์ "นิกร" แนะ รมต. ลงพื้นที่ระวังช่วง 180 วัน เหตุแยกกันล าบาก 

ชี้มีผลทางการเมือง 
154 

59 Innnews ออนไลน์ "นิกร" รับฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบจริงช่วง 180 วัน 156 
60 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิกร' เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วัน ดีที่สุดรอ กม. เลือกตั้งบังคับใช้ก่อน 158 
61 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
ผวา 'กฎหาเสียง' ลามตัดสิทธิ 160 

62 หนังสือพิมพ์ข่าวสด กฎเหล็กวุ่น กกต. จังหวัดถกด่วน 163 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ – ข้อปฏิบัติกรอบ 180 วัน ราชกิจจานุเบกษา 167 
2 มติชนออนไลน์ ร้องชัดเจนกฎเหล็ก 180 วัน 'พท.' เฮ อบจ.ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์ 170 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เทียบท่าหน้า 3 : ลงตัว 174 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : เสียงสะท้อน 180 วันอันตราย 

ฝืนธรรมชาติการเมือง ? 
175 
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วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมจับฉลากมอบรางวัล 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมจับฉลากมอบรางวัลในการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2565 

ของสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด 
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วันที่  27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือขอรับรางวัลตามระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์  น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล  
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27 กันยายน 2565  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 ก.ย. 2565 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM เพ่ือชี้แจงให้ กกต. จังหวัด แต่ละจังหวัด 
ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และชี้แจงพรรคการเมืองให้เป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเกณฑ์การหาเสียงช่วง 180 วัน
ก่อนสภาครบวาระ โดย เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ต่อไปทาง กกต. จังหวัด จะมีหน้าที่เ พ่ิมขึ้นอย่างแรก  

 แจงแล้ว "180 วัน"  "กกต." ชี้ผูส้มัคร ส.ส. ต้องปฏิบัตติัวอย่างไร 
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คือ 1. รู้กฎหมายให้ค าปรึกษาแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ประสงค์จะสมัครพรรคการเมือง 2. การวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
ว่าป้ายแบบนี้ถูกหรือไม่ ซึ่งการใช้ดุลพินิจจะต่างกันนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงในแต่ละป้ายคือข้อความในป้ายแตกต่างกัน 
จึงท าให้วินิจฉัยแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ทางส านักงาน กกต. จึงจ าเป็นต้องชี้แจงในวันนี้ 
ลงไปในรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางให้ กกต. จังหวัด ได้พิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
นายแสวง กล่าวว่า ขอชี้แจงเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม 

โดยกลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองและผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองสามารถไปร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ 

และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของ
ตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วยเช่นผ้าบังสุกุล ปัจจัยเป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เงินของพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร หรือการระบุชื่อไว้
เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง สามารถกระท าได้ 
แต่ทั้งนี้เจ้าภาพจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัคร ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในลักษณะที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ 

2. ผู้สมัครที่มีความจ าเป็นต้องจัดพิธีงานต่าง ๆ ในช่วง 180 วันสามารถจัดงานได้เท่าที่จ าเป็นเช่นงานศพ งานบวช 
งานแต่งงาน แต่ให้หลีกเลี่ยงการจัดการงานที่มีลักษณะขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมมาก เพราะอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้าน
ว่าเป็นการจัดเลี้ยง จัดมหรสพ ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ 

3. หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ส.ส. ของพรรคการเมืองสามารถลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้สมัคร  
ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ห้ามไม่ให้จัดหรือน าคนไปช่วยหาเสียง โดยได้รับค่าตอบแทน หรือสิ่งตอบแทน  
เช่น การจ้างให้เข้าร่วมรับฟัง โดยไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 

4. ผู้สมัครและพรรคสามารถเข้าไปหาเสียงในโรงเรียน หรือสถานที่ราชการได้แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ 
ก่อนด าเนินการหาเสียง 

5. ผู้สมัครและพรรคการเมืองไม่สามารถมอบของช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การมอบสิ่งของ
ช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และโรคระบาด หรือในเหตุที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกัน 

6. ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถติดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีวิธีการ ขนาด จ านวน  
และสถานที่ติดตามที่ก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส าหรับแผ่นป้ายที่ติดไว้ก่อนแล้ว จะต้องมีการแก้ไขให้มีขนาด
และติดในสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ 

7. ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการเสียงเลือกตั้ง  ส.ส. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ อย่างเคร่งครัด 
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กลุ่มที่ 2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็คือรัฐบาล นายกรั ฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามปกติ ที่ พึ งต้องปฏิบัติ ในต าแหน่งนั้น 
เช่น การออกรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดงานในพิธีต่าง ๆ การลงตรวจงานในพ้ืนที่ การพบปะประชาชนในพ้ืนที่ 
หรือการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ห้ามไม่ให้มีการกระท าการใด ๆ ที่เป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในการกระท าการหาเสียง 
ให้แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืน หรือพรรคการเมือง  

2. ทั้งนี้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถไปร่วมประเพณีต่าง  ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ 
วางพวงหรีดดอกไม้ได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินใด ๆ กรณีเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบ  
ในงานเช่น ผ้าบังสุกุล หรือระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือ
ทรัพย์สินของตนเอง สามารถกระท าได้ ทั้งนี้เจ้าภาพจะประกาศชื่อ ในลักษณะช่วยเหลือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือพรรคการเมืองนั้นเพื่อหาเสียงไม่ได้  

3. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งนอกเวลาราชการให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือโทษแก่พรรคการเมือง 
ผู้สมัครใด ส่วน ส.ส. และกรรมาธิการ ก็มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการการเมือง โดยไปท าหน้าที่ของตนเองได้ 
ไปรับฟังความเห็นในพื้นท่ี พบประชาชน ก็เป็นการหาเสียงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขัดกฎหมายแต่อย่างใด 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น 
1. การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ การจัดงานเทศกาลตามประเพณี 

และต้องปฏิบัติในเป็นไปตามมติ ครม. ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562 ที่ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ในสังกัดราชการส่วนกลาง และภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการเลือกตั้ง ส.ส. 

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน ทุกระดับท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
3. นับแต่มี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พนักงาน 

ให้กระท าเท่าที่จ าเป็นเพือ่ไม่ให้กระทบกับการเลือกตั้ง 
4. ให้ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นให้การสนับสนุนสถานที่ เพ่ือให้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง 

รวมถึงสนับสนุนเป็นสถานที่ติดประกาศ และแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 5 ให้มีการสนธิก าลังระหว่างทหาร ต ารวจ พลเรือน 
และอาสาสมัคร ด้านความปลอดภัยเพ่ือการคุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่ เ พ่ือให้ได้รับความปลอดภัย 
ซึ่งหลักส าคัญคือข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
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นายแสวง กล่าวอีกว่า การท าเอกสารของหน่วยงานของรัฐ เอกสารเผยแพร่เผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรี 

ปฏิทินปีใหม่ที่มีรูปและผลงานของรัฐมนตรี ให้จัดท าเผยแพร่ในนามของหน่วยงานนั้นเท่านั้น และต้องระมัดระวัง 
ไม่ให้ลักษณะเข้าข่ายหาเสียงให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือพรรคการเมือง ส่วนการจัดท าป้ายต้อนรับการลงตรวจพ้ืนที่ 
ของรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้พึงระมัดระวังไม่ให้เข้าข่ายเป็นการจัดท า 
ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดท าป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณขอพรรคการเมือง หรือ ส.ส.  ไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากอาจจะเป็นป้ายหาเสียง และเป็นการขัดมติ ครม. ในเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ส่วนการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้จัดท าประกาศโดยก าหนดให้จัดท าเป็นแนวตั้ง 
ขนาดไม่เกิน 30X42 ซม. หรือขนาด A3 ส่วนการจัดท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดท าได้โดยมีขนาดไม่เกิน 130X245 ซม.  
โดยการจัดท าประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อ  - สกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน 
และวันเดือนปทีี่ผลิตไว้บริเวณท่ีชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย 

ส่วนจ านวนและสถานที่ในการปิดประกาส หรือติดแผ่นป้ายเป็นไปตามประกาศที่  กกต.  ก าหนด 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้ง การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธี การจัดท า ขนาด จ านวน และสถานที่ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กกต. และ ผอ.กกต. จังหวัด ก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส่วนการติดป้ายที่ท าการพรรค 
สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่น 
ขนาดไม่เกิน 400X750 ซม. ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับประกาสและแผ่นป้ายดังกล่าว ผู้สมัครและพรรคการเมือง  
ต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้เรื่อง ป้าย 
หรือประกาศจะมีข้อยกเว้นอยู่คือ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารขนาดเล็ก หรือสติกเกอร์ รวมทั้งจอแอลอีดีที่ติดอยู่ตามรถ 
สามารถท าได้โดยไม่ต้องเป็นไปตามขนาดหรือจ านวนที่ระเบียบ กกต. ก าหนด แต่ให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
ครั้งต่อไปด้วย 

นายแสวง กล่าวอีกว่า การยกตัวอย่ างในการท างานส าหรับกลุ่มต่าง  ๆ รวมทั้งเรื่องป้ายหาเสียง 
น่าจะครบถ้วนและเป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่พรรคการเมืองและ ส านักงาน กกต.  จังหวัด ในการชี้แจง 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนกรณีที่มีลักษณะซับซ้อน หรือไม่แน่ใจให้ ผอ.กกต. จังหวัดสอบถามมาที่ กกต. ส่วนกลาง 
ที่ส านักกฎหมาย ส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐได้ 
อ้างอิง : 1. https://www.thaipost.net/hi-light/230394/  2.  https://www.thaipbs.or.th/news/clip/157861  
3. https://siamrath.co.th/n/385972   4. https://www.prachachat.net/politics/news-1062251  
5. https://www.banmuang.co.th/news/politic/   6.  https://www.bangkokbiznews.com/politics/ 
7. https://www.amarintv.com/news/detail/149651  8. https://www.naewna.com/politic/682722 
9. https://www.khaosod.co.th/politics/news_728 10. https://www.komchadluek.net/news/politics/5  

https://www.thaipost.net/hi-light/230394/
https://www.thaipbs.or.th/news/clip/157861
https://siamrath.co.th/n/385972
https://www.prachachat.net/politics/news-1062251
https://www.banmuang.co.th/news/politic/297951
https://www.bangkokbiznews.com/politics/
https://www.amarintv.com/news/detail/149651
https://www.naewna.com/politic/682722
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7286992
https://www.komchadluek.net/news/politics/5
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วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
หารือก าหนดกรอบและแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัย โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์  
นายเจริญ แก้วยอดหล้า นายคณิศร นุชนาฏ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชมุ 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมหารือก าหนดกรอบและแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉยั 
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วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
ครั้งที่ 8/2565 เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองและการตรวจติดตามการใช้ จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
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วันที่ 26 กันยายน 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด สร้างภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร โดย นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ ากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มง านจัดการเลือกตั้ งและการมีส่วนร่วม ลงพ้ืนที่ประสานงาน 
กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เพ่ือเตรียมการ 
จัดที่เลือกตั้งส าหรับผู้สูงอายุ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส่งเสรมิใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

สร้างภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
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27 กันยายน 2565  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 ก.ย. 2565 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM เพ่ือชี้แจงให้ กกต. จังหวัด แต่ละ
จังหวัด ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และชี้แจงพรรคการเมืองให้เป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเกณฑ์การหาเสียงช่วง 
180 วัน ก่อนสภาครบวาระ โดย เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ต่อไปทาง กกต. จังหวัด จะมีหน้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างแรก 
คือ 1. รู้กฎหมายให้ค าปรึกษาแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ประสงค์จะสมัครพรรคการเมือง 2. การวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงว่าป้ายแบบนี้ถูกหรือไม่ ซึ่งการใช้ดุลพินิจจะต่างกันนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงในแต่ละป้ายคือข้อความ  
ในป้ายแตกต่างกัน จึงท าให้วินิจฉัยแตกต่างกันได้ ทั้งนี้  นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ทางส านักงาน กกต. 
จึงจ าเป็นต้องชี้แจงในวันนี้ลงไปในรายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางให้  กกต. จังหวัด ได้พิจารณาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

1



นายแสวง กล่าวว่า ขอชี้แจงเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม 

โดยกลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองและผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองสามารถไปร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ 

และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ยกเว้นกรณีท่ีฝ่ายเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของ
ตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วยเช่นผ้าบังสุกุล ปัจจัยเป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เงินของพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร หรือการระบุชื่อ
ไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง สามารถกระท าได้ 
แต่ทั้งนี้เจ้าภาพจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัคร ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในลักษณะที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
ไม่ได ้

2. ผู้สมัครที่มีความจ าเป็นต้องจัดพิธีงานต่าง ๆ ในช่วง 180 วันสามารถจัดงานได้เท่าที่จ าเป็นเช่นงานศพ 
งานบวช งานแต่งงาน แต่ให้หลีกเลี่ยงการจัดการงานที่มีลักษณะขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมมาก เพราะอาจเป็นเหตุ  
ให้มีการร้องคัดค้านว่าเป็นการจัดเลี้ยง จัดมหรสพ ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ 

3. หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ส.ส. ของพรรคการเมืองสามารถลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ห้ามไม่ให้จัดหรือน าคนไปช่วยหาเสียง โดยได้รับค่าตอบแทน หรือสิ่งตอบแทน 
เช่น การจ้างให้เข้าร่วมรับฟัง โดยไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 

4. ผู้สมัครและพรรคสามารถเข้าไปหาเสียงในโรงเรียน หรือสถานที่ราชการได้แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ 
ก่อนด าเนินการหาเสียง 

5. ผู้สมัครและพรรคการเมืองไม่สามารถมอบของช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
การมอบสิ่งของช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และโรคระบาด หรือในเหตุที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกัน 

6. ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถติดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีวิธีการ ขนาด 
จ านวน และสถานที่ติดตามที่ก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส าหรับแผ่นป้ายที่ติดไว้ก่อนแล้ว จะต้องมีการแก้ไข
ให้มีขนาดและติดในสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ 

7. ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการเสียงเลือกตั้ง  ส.ส. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ อย่างเคร่งครัด 

กลุ่มที่ 2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็คือรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ที่พึ งต้องปฏิบัติในต าแหน่งนั้น เช่น 
การออกรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดงานในพิธีต่าง ๆ การลงตรวจงานในพ้ืนที่ การพบปะประชาชนใน
พ้ืนที่ หรือการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ห้ามไม่ให้มีการกระท าการใด ๆ  ที่เป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในการกระท า
การหาเสียงให้แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืน หรือพรรคการเมือง  
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2. ทั้งนี้ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถไปร่วมประเพณีต่าง  ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน 
งานศพ วางพวงหรีดดอกไม้ได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินใด ๆ กรณีเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบ 
ในงานเช่น ผ้าบังสุกุล หรือระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือ
ทรัพย์สินของตนเอง สามารถกระท าได้ ทั้งนี้เจ้าภาพจะประกาศชื่อ ในลักษณะช่วยเหลือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือพรรคการเมืองนั้นเพื่อหาเสียงไม่ได้  

3. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งนอกเวลาราชการให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือโทษแก่พรรค
การเมือง ผู้สมัครใด ส่วน ส.ส. และกรรมาธิการ ก็มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการการเมือง โดยไปท าหน้าที่ 
ของตนเองไดไ้ปรับฟังความเห็นในพ้ืนที่ พบประชาชน ก็เป็นการหาเสียงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขัดกฎหมายแต่อย่างใด 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น 
1. การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ การจัดงานเทศกาลตามประเพณี 

และต้องปฏิบัติในเป็นไปตามมติ ครม. ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562 ที่ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ในสังกัดราชการส่วนกลาง และภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการเลือกตั้ง ส.ส. 

2. ให้ข้าราชการ พนักงาน ทุกระดับท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
3. นับแต่มี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พนักงาน 

ให้กระท าเท่าที่จ าเป็นเพือ่ไม่ให้กระทบกับการเลือกตั้ง 
4. ให้ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นให้การสนับสนุนสถานที่ เพ่ือให้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง 

รวมถึงสนับสนุนเป็นสถานที่ติดประกาศ และแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 5 ให้มีการสนธิก าลังระหว่างทหาร ต ารวจ 
พลเรือน และอาสาสมัคร ด้านความปลอดภัยเพ่ือการคุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้รับความปลอดภัย 
ซึ่งหลักส าคัญคือข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

นายแสวง กล่าวอีกว่า การท าเอกสารของหน่วยงานของรัฐ เอกสารเผยแพร่เผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรี 
ปฏิทินปีใหม่ที่มีรูปและผลงานของรัฐมนตรี ให้จัดท าเผยแพร่ในนามของหน่วยงานนั้นเท่านั้น และต้องระมัดระวัง 
ไม่ให้ลักษณะเข้าข่ายหาเสียงให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือพรรคการเมือง ส่วนการจัดท าป้ายต้อนรับการลงตรวจพ้ืนที่ 
ของรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้พึงระมัดระวังไม่ให้เข้าข่ายเป็นการจัดท า 
ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดท าป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณขอพรรคการเมือง หรือ ส.ส. ไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากอาจจะเป็นป้ายหาเสียง และเป็นการขัดมติ ครม. ในเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ส่วนการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้จัดท าประกาศโดยก าหนดให้จัดท าเป็นแนวตั้ง 
ขนาดไม่เกิน 30X42 ซม. หรือขนาด A3 ส่วนการจัดท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดท าได้โดยมีขนาดไม่เกิน 
130X245 ซม.  
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โดยการจัดท าประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อ  - สกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน 
และวันเดือนปทีี่ผลิตไว้บริเวณท่ีชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย 

ส่วนจ านวนและสถานที่ในการปิดประกาส หรือติดแผ่นป้ายเป็นไปตามประกาศที่ กกต.  ก าหนด 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 แต่กรณีท่ียังไม่มีพระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้ง การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดท า ขนาด จ านวน และสถานที่ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กกต. และ ผอ.กกต. จังหวัด ก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส่วนการติดป้าย 
ที่ท าการพรรค สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง สามารถติดได้
สถานที่ละ 1 แผ่น ขนาดไม่เกิน 400X750 ซม. ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับประกาสและแผ่นป้ายดังกล่าว ผู้สมัคร
และพรรคการเมือง ต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ด้วย ทั้งนี้ เรื่องป้ายหรือประกาศจะมีข้อยกเว้นอยู่คือ แผ่นพับ ใบปลิ ว เอกสารขนาดเล็ก หรือสติกเกอร์ 
รวมทั้งจอแอลอีดีที่ติดอยู่ตามรถ สามารถท าได้โดยไม่ต้องเป็นไปตามขนาดหรือจ านวนที่ระเบียบ กกต.  ก าหนด 
แต่ให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงครั้งต่อไปด้วย 

นายแสวง กล่าวอีกว่า การยกตัวอย่างในการท างานส าหรับกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องป้ายหาเสียง 
น่าจะครบถ้วนและเป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่พรรคการเมืองและ ส านักงาน กกต.  จังหวัด ในการชี้แจง 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนกรณีที่มีลักษณะซับซ้อน หรือไม่แน่ใจให้ ผอ.กกต. จังหวัดสอบถามมาที่ กกต. 
ส่วนกลาง ที่ส านักกฎหมาย ส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐได้ 
 
อ้างอิง : 1. https://www.thaipost.net/hi-light/230394/   
2.  https://www.thaipbs.or.th/news/clip/157861  
3. https://siamrath.co.th/n/385972    
4. https://www.prachachat.net/politics/news-1062251  
5. https://www.banmuang.co.th/news/politic/    
6.  https://www.bangkokbiznews.com/politics/ 
7. https://www.amarintv.com/news/detail/149651   
8. https://www.naewna.com/politic/682722 
9. https://www.khaosod.co.th/politics/news_728  
10. https://www.komchadluek.net/news/politics/5 
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หัวข้อข่าว: ชลน่าน จี้กกต.เพชรบูรณ์ เอาผิด 'บิ๊กป้อม' โปรยทาน ชี้ ผิดกฎหมายชัดเจน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: จี้กกต.เพชรุบรณ์สอบพปชร.โปรยทาน-ขึ้นป้ายใหญ่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: ชลน่าน ดักทางผู้มีอำนาจ 'อย่าคิดล้มเลือกตั้ง' จี้กกต.เพชรบูรณ์เอาผิด 'บิ๊กป้อม' ปมโปรยทาน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: จี้กกต.สอบ ‘ป้อม’ ไปเพชรบูรณ์ขึ้นป้ายต้อนรับพ่วงว่าที่ส.ส.-โปรยทาน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220927001139

 dailynews.co.th Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 09:16
หัวข้อข่าว: จี้ กกต.เพชรบูรณ์ สอบป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" มีรูป ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โผล่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยจี้กกต.เพชรบูรณ์สอบปมป้ายรับ"บิ๊กป้อม"ผิดกฎหมายหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220926002204

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: "สมคิด" แนะกกต.จับตา "รัฐมนตรี" ลงพื้นที่ หาเสียงแฝงหรือไม่
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: ‘พท.’ สะกิด กกต.จับตา ‘รมต.’ ลงพื้นที่ อย่าให้เอาเปรียบพรรคอื่น
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: สมชัย ชี้ช่องร้อง กกต.เพชรบูรณ์ รูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โชว์หราป้ายต้อนรับ 'ป้อม' เจตนาหาเสียง?
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: สมชัย แนะนักเลือกตั้ง ร้อง กกต. ฟัน "ประวิตร" ลงพื้นที่แฝงหาเสียง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: กกต.งานเข้า! 'สมชัย'ไม่จบ จ่อยื่น กมธ.ปปช.สอบปมป้ายต้อนรับ'บิ๊กป้อม'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:06
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ยื่นเอง หลังกกต.ชี้ ป้ายปิ๊กป้อมที่เพชรบูรณ์ไม่ผิด จะให้เสรีพิศุทธ์เรียกสอบ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เตรียมยื่น "เสรีพิศุทธ์" ประธานกมธ.ปปช.สอบ ปมป้ายรับ "ปิ๊กป้อม" ที่เพชรบูรณ์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:04
หัวข้อข่าว: สมชัย ชี้ช่องร้อง กกต.เพชรบูรณ์ รูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โชว์หราป้ายต้อนรับ ‘ป้อม’ เจตนาหาเสียง?
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รหัสข่าว: I-I220926001301

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

42

https://vnexplorer.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9E-s4470165.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: 'ส.ส.เพชรบูรณ์' แจงขึ้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม"ร่วมงานอุ้มพระฯไม่ผิดระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220926001308

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

43

https://siamrath.co.th/n/385511
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: 'ส.ส.เพชรบูรณ์' แจงขึ้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม"ร่วมงานอุ้มพระฯไม่ผิดระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220926001308

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

44

https://siamrath.co.th/n/385511
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย แลนด์สไลด์ เศกสิทธิ์ ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926001581

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1060049
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย แลนด์สไลด์ เศกสิทธิ์ ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926001581

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1060049
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย แลนด์สไลด์ เศกสิทธิ์ ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926001581

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

47

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1060049
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยลำนั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหา...

รหัสข่าว: I-I220926001622

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

48

https://www.matichon.co.th/politics/news_3582445
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยลำนั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหา...

รหัสข่าว: I-I220926001622

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

49

https://www.matichon.co.th/politics/news_3582445
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยลำนั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหา...

รหัสข่าว: I-I220926001622

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582445
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยลำนั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหา...

รหัสข่าว: I-I220926001622

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582445
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" เปิดใจ หลังแลนด์สไลด์ ได้เฉียด 2 แสนคะแนน ลอยลำนั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลั่นขอแก้ปัญหา...

รหัสข่าว: I-I220926001622

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582445
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ! แลนด์สไลด์ที่ร้อยเอ็ด เศกสิทธิ์ เข้าวินนายก อบจ. ทิ้งคู่แข่งเกือบ7หมื่น

รหัสข่าว: I-I220926001634

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7284565
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ! แลนด์สไลด์ที่ร้อยเอ็ด เศกสิทธิ์ เข้าวินนายก อบจ. ทิ้งคู่แข่งเกือบ7หมื่น

รหัสข่าว: I-I220926001634

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

54

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7284565
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์'คว้าชัยนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กวาด 2 แสนแต้ม ส่งสัญญาณ 'เพื่อไทย' แลนด์สไลด์อีสาน

รหัสข่าว: I-I220926001672

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/ixM4W7ob3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: เศกสิทธิ์ คว้า นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพราะคนอีสานอยากไห้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220926001682

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1060094
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: เศกสิทธิ์ คว้า นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพราะคนอีสานอยากไห้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220926001682

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1060094
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" สุดปลื้มเพื่อไทยแลนด์สไลด์ ชนะเลือกตั้งซ่อมขาดลอยกว่า 2 แสนคะแนน เตรียมนั่งนายกอบจ....

รหัสข่าว: I-I220926001685

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297755
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: "เศกสิทธิ์" สุดปลื้มเพื่อไทยแลนด์สไลด์ ชนะเลือกตั้งซ่อมขาดลอยกว่า 2 แสนคะแนน เตรียมนั่งนายกอบจ....

รหัสข่าว: I-I220926001685

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297755
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 'จาตุรนต์' ขอบคุณทุกเสียงเชื่อเป็นแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220926001695

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-ele25092565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 'จาตุรนต์' ขอบคุณทุกเสียงเชื่อเป็นแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220926001695

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-ele25092565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "พท.แลนด์สไลด์" สมใจ "เศกสิทธิ์" คว้านายก อบจ.ร้อยเอ็ด ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926002557

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2509791
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "พท.แลนด์สไลด์" สมใจ "เศกสิทธิ์" คว้านายก อบจ.ร้อยเอ็ด ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926002557

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2509791
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "พท.แลนด์สไลด์" สมใจ "เศกสิทธิ์" คว้านายก อบจ.ร้อยเอ็ด ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926002557

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2509791
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "พท.แลนด์สไลด์" สมใจ "เศกสิทธิ์" คว้านายก อบจ.ร้อยเอ็ด ทิ้งห่างคู่แข่ง

รหัสข่าว: I-I220926002557

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

70

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2509791
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์-เพื่อไทย' ชนะนายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม

รหัสข่าว: I-I220927000423

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/NTP8ByZV3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์-เพื่อไทย' ชนะนายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม

รหัสข่าว: I-I220927000423

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/NTP8ByZV3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์-เพื่อไทย' ชนะนายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม

รหัสข่าว: I-I220927000423

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/NTP8ByZV3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์-เพื่อไทย' ชนะนายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม

รหัสข่าว: I-I220927000423

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/NTP8ByZV3
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศผลเลือกตั้ง 'เศกสิทธิ์-เพื่อไทย' ชนะนายก อบจ.ท่วมท้น 3 แสนแต้ม

รหัสข่าว: I-I220927000423

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ"เศกสิทธิ์”ชนะแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ"เศกสิทธิ์”ชนะแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ"เศกสิทธิ์”ชนะแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ"เศกสิทธิ์”ชนะแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 08:20
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์' ยอมรับ เลือกตั้ง 'นายก อบจ.ร้อยเอ็ด' กดดันมาก ขอบคุณ ปชช.มอบโอกาสทำหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220927001138

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 08:20
หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์' ยอมรับ เลือกตั้ง 'นายก อบจ.ร้อยเอ็ด' กดดันมาก ขอบคุณ ปชช.มอบโอกาสทำหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220927001138

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24905
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'เศกสิทธิ์' ชนะขาดนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ร้อยเอ็ด

รหัสข่าว: C-220927021038(27 ก.ย. 65/05:06)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 62.11 ADValue:  (B/W)  52,793.50  (FC)  65,215.50
PRValue : (B/W)  158,380.50  (FC)  195,646.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24905
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'เศกสิทธิ์' ชนะขาดนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ร้อยเอ็ด

รหัสข่าว: C-220927021038(27 ก.ย. 65/05:06)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 62.11 ADValue:  (B/W)  52,793.50  (FC)  65,215.50
PRValue : (B/W)  158,380.50  (FC)  195,646.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเฮ "เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์"ชนะเลือกตั้งคว้า"นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด"

รหัสข่าว: I-I220926001483

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: กมธ.สภาฯ เชิญเลขาธิการ กกต. ชี้แจงระเบียบเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220927000645

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: กมธ.สภาฯ เชิญเลขาธิการ กกต. ชี้แจงระเบียบเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220927000645

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ปธ.กมธ.กิจการสภา เรียกกกต.แจง กฎเหล็ก 180 วัน โอดช่วงกฐิน กลัวชาวบ้านไม่เข้าใจ

รหัสข่าว: I-I220926002267

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ปธ.กมธ.กิจการสภา เรียกกกต.แจง กฎเหล็ก 180 วัน โอดช่วงกฐิน กลัวชาวบ้านไม่เข้าใจ

รหัสข่าว: I-I220926002267

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

94

https://www.matichon.co.th/politics/news_3583891
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002352

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002352

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว! ป้ายต้อนรับ บิ๊กป้อม พ่วงรูปว่าที่ผู้สมัครส.ส. ไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002377

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว! ป้ายต้อนรับ บิ๊กป้อม พ่วงรูปว่าที่ผู้สมัครส.ส. ไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002377

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002390

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002390

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002390

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: กกต.สอบเบื้องต้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง พร้อมถกหาแนวทางชัดเจน

รหัสข่าว: I-I220926002399

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: กกต.สอบเบื้องต้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง พร้อมถกหาแนวทางชัดเจน

รหัสข่าว: I-I220926002399

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 21:39
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจสอบแล้ว! ป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" พื้นที่เพชรบูรณ์ ไม่เข้าข่ายผิดกม.

รหัสข่าว: I-I220926002831

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 21:39
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจสอบแล้ว! ป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" พื้นที่เพชรบูรณ์ ไม่เข้าข่ายผิดกม.

รหัสข่าว: I-I220926002831

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 21:40
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002835

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 21:40
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002835

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

107

https://www.thaipost.net/politics-news/230087/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 22:05
หัวข้อข่าว: กกต. ชี้ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' ที่เพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่าย แอบแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002886

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

108

https://theworldnews.net/th-news/kkt-chiipaayt-nrab-bikp-m-thiiephchrbuurn-aacchaimekhaakhaay-ae-baefnghaaesiiyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้ ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220927000432

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

109

https://ch3plus.com/news/social/flashnews/312595
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้ ป้ายต้อนรับ 'บิ๊กป้อม' อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220927000432

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

110

https://ch3plus.com/news/social/flashnews/312595
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้ป้ายต้อนรับ'บิ๊กป้อม'ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002345

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

111

https://www.naewna.com/politic/682612
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้ป้ายต้อนรับ'บิ๊กป้อม'ไปเพชรบูรณ์ อาจไม่เข้าข่ายแฝงหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220926002345

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

112

https://www.naewna.com/politic/682612
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

113

https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

114

https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

115

https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

117

https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: ชวนจี้กกต.แจงกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000458

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

118

https://siamrath.co.th/n/385864
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน" ชี้ต้องทำตามกฏ 180 วัน-ไม่กังวลลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220927000839

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

119

https://www.innnews.co.th/news/news_417238/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน" ชี้ต้องทำตามกฏ 180 วัน-ไม่กังวลลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220927000839

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

120

https://www.innnews.co.th/news/news_417238/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน”จี้กกต.เขียนชัดกฎเหล็กหาเสียง ช่วง 180 วัน หวั่นตีความวุ่น

รหัสข่าว: I-I220927000841

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

121

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1028893
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน”จี้กกต.เขียนชัดกฎเหล็กหาเสียง ช่วง 180 วัน หวั่นตีความวุ่น

รหัสข่าว: I-I220927000841

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

122

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1028893
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน" จี้ กกต.แจงกรอบ 180 วันอะไรทำได้-ทำไม่ได้ ส.ส.กลัวหัวหดต้องเก็บหรีดงานศพ

รหัสข่าว: I-I220927000846

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

123

https://siamrath.co.th/n/385655
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน" จี้ กกต.แจงกรอบ 180 วันอะไรทำได้-ทำไม่ได้ ส.ส.กลัวหัวหดต้องเก็บหรีดงานศพ

รหัสข่าว: I-I220927000846

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

124

https://siamrath.co.th/n/385655
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน"วอน กกต.แจงอะไรทำได้-ไม่ได้ช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000863

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

125

https://tna.mcot.net/politics-1025139
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "ชวน"วอน กกต.แจงอะไรทำได้-ไม่ได้ช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000863

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

126

https://tna.mcot.net/politics-1025139
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927000944

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

127

https://www.thansettakij.com/politics/541696
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927000944

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

128

https://www.thansettakij.com/politics/541696
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927000944

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

129

https://www.thansettakij.com/politics/541696
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: "ชวน" จี้ กกต.แจง กฏเหล็กกรอบ 180 วัน อะไรทำได้-ทำไม่ได้ ส.ส.กลัวหัวหดแล้ว

รหัสข่าว: I-I220927000971

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

130

https://www.banmuang.co.th/news/politic/297809
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: "ชวน" จี้ กกต.แจง กฏเหล็กกรอบ 180 วัน อะไรทำได้-ทำไม่ได้ ส.ส.กลัวหัวหดแล้ว

รหัสข่าว: I-I220927000971

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

131

https://www.banmuang.co.th/news/politic/297809
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "ชวน” ขอกกต.แจงให้ชัดอะไรทำได้ -ทำไม่ได้ ช่วง 180 วัน เผย ส.ส.กลัวจนต้องเก็บหรีดงานศพ ขอปชช.เข้าใจ...

รหัสข่าว: I-I220927000990

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

132

https://mgronline.com/politics/detail/9650000092311
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "ชวน” ขอกกต.แจงให้ชัดอะไรทำได้ -ทำไม่ได้ ช่วง 180 วัน เผย ส.ส.กลัวจนต้องเก็บหรีดงานศพ ขอปชช.เข้าใจ...

รหัสข่าว: I-I220927000990

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000092311
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "ชวน" แนะกกต.ควรแจงระเบียบเลือกตั้งภายใต้กรอบ 180 วันให้ชัด : อินโฟเควสท์

รหัสข่าว: I-I220927001004

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

134

https://www.infoquest.co.th/2022/237520
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "ชวน" แนะกกต.ควรแจงระเบียบเลือกตั้งภายใต้กรอบ 180 วันให้ชัด : อินโฟเควสท์

รหัสข่าว: I-I220927001004

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

135

https://www.infoquest.co.th/2022/237520
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927001014

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

136

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887653
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927001014

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887653
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "ชวน"จี้ กกต.แจงให้ชัด กรอบ 180 วันอันตราย ส.ส.ไม่กล้าใส่ซอง-วางพวงหรีด

รหัสข่าว: I-I220927001014

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887653
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: "ชวน"บี้กกต.แจงให้ชัดอะไรทำได้ -ทำไม่ได้ ตอนนี้ ส.ส.กลัว หรีดงานศพยังต้องรีบเก็บ

รหัสข่าว: I-I220927001221

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

139

https://www.matichon.co.th/politics/news_3583465
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: "ชวน"บี้กกต.แจงให้ชัดอะไรทำได้ -ทำไม่ได้ ตอนนี้ ส.ส.กลัว หรีดงานศพยังต้องรีบเก็บ

รหัสข่าว: I-I220927001221

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

140

https://www.matichon.co.th/politics/news_3583465
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: ชวน แนะ กกต.ชี้แจงข้อห้ามชัดเจนการสมัครรับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220927000425

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/596741
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: ชวน แนะ กกต.ชี้แจงข้อห้ามชัดเจนการสมัครรับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220927000425

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/596741
https://news.ch7.com


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ชวน'กรีดกกต.ทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220927008029(27 ก.ย. 65/03:08)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 133.71 ADValue:  (B/W)  160,452  (FC)  200,565
PRValue : (B/W)  481,356  (FC)  601,695(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ชวน'กรีดกกต.ทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220927008029(27 ก.ย. 65/03:08)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 133.71 ADValue:  (B/W)  160,452  (FC)  200,565
PRValue : (B/W)  481,356  (FC)  601,695(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: 'ชวน'กรีดกกต.ทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220927008029(27 ก.ย. 65/03:08)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 133.71 ADValue:  (B/W)  160,452  (FC)  200,565
PRValue : (B/W)  481,356  (FC)  601,695(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3788
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: "ชวน"บี้กกต.เคลียร์กฎเหล็กหวั่นส.ส.ใส่ซองวางหรีดเจอร้อง

รหัสข่าว: C-220927040012(27 ก.ย. 65/05:37)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 58.97 ADValue:  (B/W)  70,764  (FC)  88,455
PRValue : (B/W)  212,292  (FC)  265,365(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3788
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: "ชวน"บี้กกต.เคลียร์กฎเหล็กหวั่นส.ส.ใส่ซองวางหรีดเจอร้อง

รหัสข่าว: C-220927040012(27 ก.ย. 65/05:37)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 58.97 ADValue:  (B/W)  70,764  (FC)  88,455
PRValue : (B/W)  212,292  (FC)  265,365(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: ชทพ. เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วันอันตราย ยอมรับมีผลทางการเมือง เสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220927000774

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

148

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7284894
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: ชทพ. เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วันอันตราย ยอมรับมีผลทางการเมือง เสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220927000774

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7284894
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้ รมต.ต้องระมัดระวังช่วง 180 วัน เพราะแยกกันลำบากรับมีผลทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I220927000776

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297787
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้ รมต.ต้องระมัดระวังช่วง 180 วัน เพราะแยกกันลำบากรับมีผลทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I220927000776

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297787
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: 'นิกร'แนะ'รมต.'ต้องระมัดระวังช่วง180วันสุมเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220927000843

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/682450
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: 'นิกร'แนะ'รมต.'ต้องระมัดระวังช่วง180วันสุมเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220927000843

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/682450
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "นิกร" แนะรมต.ลงพื้นที่ระวังช่วง 180 วัน เหตุแยกกันลำบาก ชี้มีผลทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I220927000847

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385650
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "นิกร" แนะรมต.ลงพื้นที่ระวังช่วง 180 วัน เหตุแยกกันลำบาก ชี้มีผลทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I220927000847

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385650
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "นิกร" รับฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบจริงช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000857

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_417197/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "นิกร" รับฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบจริงช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220927000857

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

157

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_417197/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วัน ดีที่สุดรอ กม.เลือกตั้งบังคับใช้ก่อน

รหัสข่าว: I-I220927000771

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/229598/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เตือน รมต. ระวังช่วง 180 วัน ดีที่สุดรอ กม.เลือกตั้งบังคับใช้ก่อน

รหัสข่าว: I-I220927000771

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/229598/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 35 ฉบับที่: 12215
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บน), 12, 9

หัวข้อข่าว: ผวา'กฎหาเสียง'ลามตัดสิทธิ

รหัสข่าว: C-220927011031(27 ก.ย. 65/04:13)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 130.82 ADValue:  (B/W)  183,148  (FC)  209,312
PRValue : (B/W)  549,444  (FC)  627,936(x3)

160



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12215
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บน), 12, 9

หัวข้อข่าว: ผวา'กฎหาเสียง'ลามตัดสิทธิ

รหัสข่าว: C-220927011031(27 ก.ย. 65/04:13)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 130.82 ADValue:  (B/W)  183,148  (FC)  209,312
PRValue : (B/W)  549,444  (FC)  627,936(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12215
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บน), 12, 9

หัวข้อข่าว: ผวา'กฎหาเสียง'ลามตัดสิทธิ

รหัสข่าว: C-220927011031(27 ก.ย. 65/04:13)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 130.82 ADValue:  (B/W)  183,148  (FC)  209,312
PRValue : (B/W)  549,444  (FC)  627,936(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11626
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กฎเหล็กวุ่น กกต.จังหวัดถกด่วน

รหัสข่าว: C-220927012062(27 ก.ย. 65/04:36)

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 217.60 ADValue:  (B/W)  261,120  (FC)  359,040
PRValue : (B/W)  783,360  (FC)  1,077,120(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11626
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กฎเหล็กวุ่น กกต.จังหวัดถกด่วน

รหัสข่าว: C-220927012062(27 ก.ย. 65/04:36)

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 217.60 ADValue:  (B/W)  261,120  (FC)  359,040
PRValue : (B/W)  783,360  (FC)  1,077,120(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11626
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กฎเหล็กวุ่น กกต.จังหวัดถกด่วน

รหัสข่าว: C-220927012062(27 ก.ย. 65/04:36)

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 217.60 ADValue:  (B/W)  261,120  (FC)  359,040
PRValue : (B/W)  783,360  (FC)  1,077,120(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11626
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กฎเหล็กวุ่น กกต.จังหวัดถกด่วน

รหัสข่าว: C-220927012062(27 ก.ย. 65/04:36)

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 217.60 ADValue:  (B/W)  261,120  (FC)  359,040
PRValue : (B/W)  783,360  (FC)  1,077,120(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ข้อปฏิบัติกรอบ180วัน ราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I220926001492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7284472
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ข้อปฏิบัติกรอบ180วัน ราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I220926001492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7284472
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ข้อปฏิบัติกรอบ180วัน ราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I220926001492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

169

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7284472
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ร้องชัดเจนกฎเหล็ก180วัน 'พท.'เฮอบจ.ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582563
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ร้องชัดเจนกฎเหล็ก180วัน 'พท.'เฮอบจ.ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582563
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ร้องชัดเจนกฎเหล็ก180วัน 'พท.'เฮอบจ.ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582563
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ร้องชัดเจนกฎเหล็ก180วัน 'พท.'เฮอบจ.ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I220927000747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3582563
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23625
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: ลงตัว

รหัสข่าว: C-220927039098(26 ก.ย. 65/04:32)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 19.82 ADValue:  (B/W)  19,820  (FC)  39,640
PRValue : (B/W)  59,460  (FC)  118,920(x3)

174



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เสียงสะท้อน 180 วันอันตราย ฝืนธรรมชาติการเมือง?

รหัสข่าว: C-220927008064(27 ก.ย. 65/03:11)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 96.91 ADValue:  (B/W)  116,292  (FC)  145,365
PRValue : (B/W)  348,876  (FC)  436,095(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เสียงสะท้อน 180 วันอันตราย ฝืนธรรมชาติการเมือง?

รหัสข่าว: C-220927008064(27 ก.ย. 65/03:11)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 96.91 ADValue:  (B/W)  116,292  (FC)  145,365
PRValue : (B/W)  348,876  (FC)  436,095(x3)

176



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9449
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เสียงสะท้อน 180 วันอันตราย ฝืนธรรมชาติการเมือง?

รหัสข่าว: C-220927008064(27 ก.ย. 65/03:11)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 96.91 ADValue:  (B/W)  116,292  (FC)  145,365
PRValue : (B/W)  348,876  (FC)  436,095(x3)

177
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