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          รู้วันนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 5 ธันวาคม 2565 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันทีวีออนไลน์ "พรรคการเมือง" โปรดทราบ "กกต." ชี้เปิดตัวว่าที่ ส.ส. สูญเปล่า กม. 

ไม่รับรอง 
1 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ข่าวสด “อุ๊งอิ๊ง” น าโชว์วิสัยทัศน์ พท. ออฟ 3 

 
 
บทความ / ซบุซิบ 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ก็อซซิปการเมือง : เครื่องฟิต 7 
2 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 8 
3 หนังสือพิมพ ์

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : โหมโรง : การเมืองเก่า...รอบใหม่ 10 

4 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

คอลัมน์ : เมืองไทย 360 องศา : "ทุนสีเทา" ท า พท.หลอน 
ต้องกบดานเงียบ !? 

12 

5 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้าชน : หาร 100 - แลนด์สไลด ์ 15 
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การเมืองเวลานี้ถือว่าใกล้เข้าโหมดเลือกตั้งมาทุกขณะ หลังศาลรัฐธรรมนูญให้กฎหมายลูกเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ 

ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย  ส านักเลขาธิการสภาฯ จะส่งร่าง  พ.ร.ป. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ทั้งสองฉบับมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย สลค. นัดหมาย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต. ) ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา ตรวจถ้อยค าความถูกต้อง ก่อนที่จะส่งกลับให้ส านักเลขาธิการ ครม. 
เสนอ นายกรัฐมนตรี น าขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ คาดประมาณ
ปลายเดือนธันวาคม 2565 กฎหมายประกอบ รธน. ทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้ 

"พรรคการเมือง" โปรดทราบ "กกต." ชี้เปิดตัวว่าที ่ส.ส. สูญเปล่า กม. ไม่รับรอง 
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ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับบรรดา "พรรค การเมือง" ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
"พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง" โดยเฉพาะข้อปฏิบัติบางประการ ที่พรรคการเมืองได้ด าเนินการไปล่วงหน้า  
ก่อนกฎหมายบังคับใช้ จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่    

กล่าวคือ  ก่อนหน้านี้หลายพรรคการเมืองต่าง "เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส." ให้บรรดาแฟนคลับได้ยลโฉม 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เก็บไว้ในอ้อมอก อ้อมใจ พิจารณา ก่อนถึงวันเข้าคูหา "กาคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ" 
ตามกติกาการเลือกต้ังใหม่ โดยใช้บัตร 2 ใบ  

แต่ทว่า "ดร.ฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ" กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อธิบายย้ ากับ "ทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวี" 
ถึงนักการเมืองและพรรคการเมือง ที่ได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วนั้น ซึ่งตาม พ.ร.ป. พรรคการเมือง ที่ผ่านการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสิ่งที่ด าเนินการก่อนกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ ถือว่าเสียเปล่า   

"กระบวนการที่ผ่านมาคิดว่าท าได้ แต่กฎหมายนี้ไม่สามารถท าได้ ถือว่าเสียเปล่า ต้องใช้บทบัญญัติกฎหมายนี้ 
ซึ่งรายละเอียดมากมายที่มีการแก้ไข กระบวนการสรรหาผู้สมัคร บางพรรคเปิดตัวไปแล้ว ทับเขตกัน กระบวนการ
เสนอตัวผู้สมัคร เป็นกระบวนการตามกฎหมายเก่า ไม่ใช่กฎหมายใหม่ เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถท าได้" 

ขณะที่ "นายโชคดี ด้วงแป้น" รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง อธิบายว่า กฎหมายพรรคการเมือง
ฉบับใหม่ที่แก้ไข โดยเฉพาะสมาชิกพรรค ถ้ายุบสภาต้องสังกัดพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
ถ้าอยู่ครบวาระ ต้องสังกัดไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 

แต่ประเด็นส าคัญ คือ การจัดตั้งสาขาพรรคหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด เนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่
ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก าหนดถ้าพรรคจะส่งผู้สมัครเขตใดในจังหวัดนั้น ต้องมีสาขาหรือตัวแทนพรรคในจังหวัด
นั้นที่ใดที่หนึ่ง แม้มีที่เดียวก็สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขต  

ส่วนวิธีการสรรหาผู้สมัคร พรรคต้องมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะหากขาดขั้นตอน  
หรือกระบวนการใด แล้วถูกร้องเรียนอาจถูกด าเนินคดี โดยการสรรหาผู้สมัครแบบแบ่งเขต กฎหมายก าหนดว่า  
จะท าได้ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้ง ดังนั้น สาขาและตัวแทนพรรคการอย่างน้อยหนึ่งที่ หรือถ้ามีหลายแห่ง 
พรรคต้องก าหนดให้สาขาใดหรือตัวแทนพรรคใด เป็นผู้สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น โดยแจ้งต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองก่อน  

ส าหรับวิธีการสรรหาแบบแบ่งเขต คณะกรรมการสรรหาต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้ผู้สมัคร สมาชิกพรรค 
มายื่นความประสงค์จะเป็นผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เมื่อได้ครบหรือปิดประกาศรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา 
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนส่งให้สาขาหรือตัวแทนพรรค จัดประชุมรับฟังความเห็นผู้สมัคร  

โดยการจัดประชุม กฎหมายก าหนดให้ กกต. เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ ซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมาย
ประกาศใช้บังคับ ก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กกต. และเมื่อสาขาหรือตัวแทนจังหวัดให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ ส่งชื่อที่ต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาอีกครั้งว่าเห็นชอบหรือไม่ ก่อนส่งไปยังกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาครั้งสุดท้าย ถ้าเห็นชอบรายชื่อผู้ใด ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และยื่น ต่อ กกต. 
ที่เปิดรับสมัคร 

ส่วนผู้สมัครบัญชีรายชื่อ มีความคล้ายกัน แต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ปรับจาก 150 เหลือ 100 คน 
คณะกรรมการสรรหาต้องแจ้งไปยังตัวแทนหรือสาขาพรรค และ กก.บห. ให้ส่งรายช่ือใดเป็นผู้สมัคร 
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โดยคณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 100 คน  พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ก่อนส่งให้สาขาหรือตัวแทนรับฟังความเห็น ก่อนส่งกลับให้ กก.บห. พิจารณาขั้นสุดท้าย เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่
กับบัญชีรายชื่อที่ส่งมา ถ้าเห็นชอบหัวหน้าพรรคก็ต้องยื่นกับ กกต. 

"ข้อห้ามส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง กฎหมายก าหนดชัดว่า เป็นหน้าที่ กก.บห. ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ถ้ามีการร้อง ท าผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือขาดตกบกพร่อง หรือบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง กกต. จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นไปตามร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ 
จะมีโทษทั้งทางอาญา พร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง แต่กฎหมายก าหนดอีกว่า กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ท าการให้ส่ง
ผู้สมัครเสีย แต่ กก.บห. ต้องถูกด าเนินคดี หากตรวจสอบว่าเป็นจริงตามร้องเรียน ดังนั้น ขอย้ าว่าเป็นเรื่อง 
ของพรรคการเมืองที่ต้องระมัดระวัง” 

"ขอย้ าว่า ที่พรรคการเมืองได้เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ไปแล้วนั้น ก็ต้องกลับมาท าตามขั้นตอนของ พ.ร.ป.
พรรคการเมืองตามที่กล่าวไว้ก่อน ที่ด าเนินการกัน ณ ขณะนี้ ไม่มีกฎหมายรองรับและไม่ได้เขียนไว้ในบทเฉพาะกาล  
ในสิ่งที่กระท าไว้ก่อนด้วย ดังนั้น การเปิดตัวไว้แล้วนั้นจึงถือว่าสูญเปล่า" "นายโชคดี ด้วงแป้น" รองผู้อ านวยการ 
ส านักกิจการพรรคการเมือง กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/politics/378895000   

https://www.nationtv.tv/news/politics/378895000
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วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีท าบญุตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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อ้างอิง :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

ก็อซซิปการเมือง : เครื่องฟิต 
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ข่าวอ้างอิง 
   



 
 
 
"พรรคการเมือง" โปรดทราบ "กกต." ชี้เปิดตัวว่าที่ ส.ส. สูญเปล่า กม. ไม่รับรอง 
04 ธ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมืองเวลานี้ถือว่าใกล้เข้าโหมดเลือกตั้งมาทุกขณะ หลังศาลรัฐธรรมนูญให้กฎหมายลูกเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ 

ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย  ส านักเลขาธิการสภาฯ จะส่งร่าง พ.ร.ป. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ทั้งสองฉบับมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย สลค. นัดหมาย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต. ) ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา ตรวจถ้อยค าความถูกต้อง ก่อนที่จะส่งกลับ 
ให้ส านักเลขาธิการ ครม. เสนอ นายกรัฐมนตรี น าขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ คาดประมาณปลายเดือนธันวาคม 2565 กฎหมายประกอบ รธน. ทั้งสองฉบับ 
จะมีผลบังคับใช ้

ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับบรรดา "พรรค การเมือง" ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
"พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง" โดยเฉพาะข้อปฏิบัติบางประการ ที่พรรคการเมืองได้ด าเนินการไปล่วงหน้า 
ก่อนกฎหมายบังคับใช้ จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่    

กล่าวคือ  ก่อนหน้านี้หลายพรรคการเมืองต่าง "เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส." ให้บรรดาแฟนคลับได้ยลโฉม 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เก็บไว้ในอ้อมอก อ้อมใจ พิจารณา ก่อนถึงวันเข้าคูหา "กาคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ" 
ตามกติกาการเลือกต้ังใหม่ โดยใช้บัตร 2 ใบ  

แต่ทว่า "ดร.ฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ" กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อธิบายย้ ากับ "ทีมข่าวการเมือง
เนชั่นทีวี" ถึงนักการเมืองและพรรคการเมือง ที่ได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วนั้น ซึ่งตาม พ.ร.ป. พรรคการเมือง  
ที่ผ่านการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสิ่งที่ด าเนินการก่อนกฎหมายฉบับนี้
ประกาศใช้ ถือว่าเสียเปล่า   

"กระบวนการที่ผ่านมาคิดว่าท าได้ แต่กฎหมายนี้ไม่สามารถท าได้ ถือว่าเสียเปล่า ต้องใช้บทบัญญัติ
กฎหมายนี้ ซึ่งรายละเอียดมากมายที่มีการแก้ไข กระบวนการสรรหาผู้สมัคร บางพรรคเปิดตัวไปแล้ว ทับเขตกัน 
กระบวนการเสนอตัวผู้สมัคร เป็นกระบวนการตามกฎหมายเก่า ไม่ใช่กฎหมายใหม่ เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถ
ท าได้" 
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ขณะที่ "นายโชคดี ด้วงแป้น" รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง อธิบายว่า กฎหมาย 
พรรคการเมืองฉบับใหม่ที่แก้ไข โดยเฉพาะสมาชิกพรรค ถ้ายุบสภาต้องสังกัดพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า  
30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ถ้าอยู่ครบวาระ ต้องสังกัดไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 

แต่ประเด็นส าคัญ คือ การจัดตั้งสาขาพรรคหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด เนื่องจาก
หลักเกณฑ์ใหม่ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก าหนดถ้าพรรคจะส่งผู้สมัครเขตใดในจังหวัดนั้น ต้องมีสาขาหรือ
ตัวแทนพรรคในจังหวัดนั้นที่ใดที่หนึ่ง แม้มีที่เดียวก็สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขต  

ส่วนวิธีการสรรหาผู้สมัคร พรรคต้องมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง เพราะหากขาดขั้นตอน 
หรือกระบวนการใด แล้วถูกร้องเรียนอาจถูกด าเนินคดี โดยการสรรหาผู้สมัครแบบแบ่งเขต กฎหมายก าหนดว่า 
จะท าได้ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้ง ดังนั้น สาขาและตัวแทนพรรคการอย่างน้อยหนึ่งที่ หรือถ้ามีหลาย
แห่ง พรรคต้องก าหนดให้สาขาใดหรือตัวแทนพรรคใด เป็นผู้สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น โดยแจ้งต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองก่อน  

ส าหรับวิธีการสรรหาแบบแบ่งเขต คณะกรรมการสรรหาต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้ผู้สมัคร สมาชิก
พรรค มายื่นความประสงค์จะเป็นผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น  ๆ เมื่อได้ครบหรือปิดประกาศรับสมัคร 
คณะกรรมการสรรหาต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนส่งให้สาขาหรือตัวแทนพรรค จัดประชุม
รับฟังความเห็นผู้สมัคร  

โดยการจัดประชุม กฎหมายก าหนดให้ กกต. เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ ซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อกฎหมายประกาศใช้บังคับ ก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กกต. และเมื่อสาขาหรือตัวแทนจังหวัด
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ส่งชื่อที่ต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาอีกครั้งว่าเห็นชอบหรือไม่ ก่อนส่งไปยัง
กรรมการบริหารพรรคพิจารณาครั้งสุดท้าย ถ้าเห็นชอบรายชื่อผู้ใด ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง และยื่น ต่อ กกต. ที่เปิดรับสมัคร 

ส่วนผู้สมัครบัญชีรายชื่อ มีความคล้ายกัน แต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ปรับจาก 150 เหลือ 100 คน 
คณะกรรมการสรรหาต้องแจ้งไปยังตัวแทนหรือสาขาพรรค และ กก.บห. ให้ส่งรายช่ือใดเป็นผู้สมัคร 

โดยคณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 100 คน  พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม ก่อนส่งให้สาขาหรือตัวแทนรับฟังความเห็น ก่อนส่งกลับให้ กก.บห. พิจารณาขั้นสุดท้าย เพื่อให้ความ
เห็นชอบหรือไม่กับบัญชีรายชื่อที่ส่งมา ถ้าเห็นชอบหัวหน้าพรรคก็ต้องยื่นกับ กกต. 

"ข้อห้ามส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง กฎหมายก าหนดชัดว่า เป็นหน้าที่ กก.บห. ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ถ้ามีการร้อง ท าผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือขาดตกบกพร่อง หรือ
บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง กกต. จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นไปตาม
ร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้จะมีโทษทั้งทางอาญา พร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง แต่กฎหมายก าหนดอีกว่า 
กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ท าการให้ส่งผู้สมัครเสีย แต่ กก.บห. ต้องถูกด าเนินคดี หากตรวจสอบว่าเป็นจริงตาม
ร้องเรียน ดังนั้น ขอย้ าว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องระมัดระวัง” 

"ขอย้ าว่า ที่พรรคการเมืองได้เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ไปแล้วนั้น ก็ต้องกลับมาท าตามขั้นตอนของ 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองตามที่กล่าวไว้ก่อน ที่ด าเนินการกัน ณ ขณะนี้ ไม่มีกฎหมายรองรับและไม่ได้เขียนไว้ใน
บทเฉพาะกาลในสิ่งที่กระท าไว้ก่อนด้วย ดังนั้น การเปิดตัวไว้แล้วนั้นจึงถือว่าสูญเปล่า" "นายโชคดี ด้วงแป้น" 
รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/politics/378895000 
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11696
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งนำโชว์วิสัยทัศน์ พท.คิกออฟ

รหัสข่าว: C-221206037012(5 ธ.ค. 65/05:10)

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

Col.Inch: 175.94 ADValue:  (B/W)  211,128  (FC)  290,301
PRValue : (B/W)  633,384  (FC)  870,903(x3)

3



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11696
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งนำโชว์วิสัยทัศน์ พท.คิกออฟ

รหัสข่าว: C-221206037012(5 ธ.ค. 65/05:10)

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

Col.Inch: 175.94 ADValue:  (B/W)  211,128  (FC)  290,301
PRValue : (B/W)  633,384  (FC)  870,903(x3)

4



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11696
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งนำโชว์วิสัยทัศน์ พท.คิกออฟ

รหัสข่าว: C-221206037012(5 ธ.ค. 65/05:10)

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

Col.Inch: 175.94 ADValue:  (B/W)  211,128  (FC)  290,301
PRValue : (B/W)  633,384  (FC)  870,903(x3)

5



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11696
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งนำโชว์วิสัยทัศน์ พท.คิกออฟ

รหัสข่าว: C-221206037012(5 ธ.ค. 65/05:10)

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

Col.Inch: 175.94 ADValue:  (B/W)  211,128  (FC)  290,301
PRValue : (B/W)  633,384  (FC)  870,903(x3)

6



ปีที่: - ฉบับที่: 26717
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: เครื่องฟิต

รหัสข่าว: C-221206035101(5 ธ.ค. 65/06:07)

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 18.80 ADValue:  (B/W)  17,860  (FC)  33,840
PRValue : (B/W)  53,580  (FC)  101,520(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16339
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนขวา)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-221205020012(5 ธ.ค. 65/02:28)

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

Col.Inch: 56.29 ADValue:  (B/W)  67,548  (FC)  92,878.50
PRValue : (B/W)  202,644  (FC)  278,635.50(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12264
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 8(ล่างขวา), 5

คอลัมน์: โหมโรง: การเมืองเก่า...รอบใหม่

รหัสข่าว: C-221205011029(5 ธ.ค. 65/06:00)

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

Col.Inch: 59.11 ADValue:  (B/W)  82,754  (FC)  94,576
PRValue : (B/W)  248,262  (FC)  283,728(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3837
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนขวา), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ทุนสีเทา"ทำพท.หลอน ต้องกบดานเงียบ !?

รหัสข่าว: C-221205040027(5 ธ.ค. 65/06:05)

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

Col.Inch: 69.52 ADValue:  (B/W)  83,424  (FC)  104,280
PRValue : (B/W)  250,272  (FC)  312,840(x3)

12



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3837
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนขวา), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ทุนสีเทา"ทำพท.หลอน ต้องกบดานเงียบ !?

รหัสข่าว: C-221205040027(5 ธ.ค. 65/06:05)

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

Col.Inch: 69.52 ADValue:  (B/W)  83,424  (FC)  104,280
PRValue : (B/W)  250,272  (FC)  312,840(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3837
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนขวา), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ทุนสีเทา"ทำพท.หลอน ต้องกบดานเงียบ !?

รหัสข่าว: C-221205040027(5 ธ.ค. 65/06:05)

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

Col.Inch: 69.52 ADValue:  (B/W)  83,424  (FC)  104,280
PRValue : (B/W)  250,272  (FC)  312,840(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16340
วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: หาร100-แลนด์สไลด์

รหัสข่าว: C-221206038029(5 ธ.ค. 65/06:40)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 40.91 ADValue:  (B/W)  49,092  (FC)  67,501.50
PRValue : (B/W)  147,276  (FC)  202,504.50(x3)
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