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ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เร่ือง 

1 287/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม และกำรปฐมนิเทศ 
ให้กับผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร พตส. 13 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. มอบ เลขำฯ สอบ ส.ส.พปชร. แจกปฏิทิน - ถกยื่นฎีกำ "สุรพล" 

สัปดำห์หน้ำ 
1 

2 แนวหน้ำออนไลน์ คด ี'สุรพล' เขย่ำ กกต. เร่งศึกษำยื่นฎีกำ ผวำถูกฟ้องแจก 'ใบส้ม - แดง' 5 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ลุ้นศำลรับฎีกำยื้อจ่ำย 62 ล้ำน คดีแจกใบส้มอดีต ส.ส. เชียงใหม่ 6 
4 MGR ออนไลน์ กกต. ขอศึกษำค ำพิพำกษำก่อนฏีกำปมชดใช้ใบส้ม เชื่อศำลรับฟัง วิจำรณ์

หนักท ำไม่กล้ำแจกใบเลือกตั้ง 
8 

5 บ้ำนเมืองออนไลน์ ศำลอุทธรณ์ภำค 5 สั่ง กกต. ชดใช้ 62 ล้ำน แจกใบส้ม "สุรพล" 
ส.ส. เชียงใหม่เพ่ือไทย 

10 

6 MGR ออนไลน์ ศำลอุทธรณ์ภำค 5 สั่ง กกต. ชดใช้เงิน ปมแจกใบส้ม”สุรพล เกียรติไชยำกร” 
ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ 56 ล้ำนบำท 

12 

7 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ลุ้นยื่นฎีกำ ยื้อชดใช้ค่ำโง่ใบส้ม 56 ล้ำน ให้ “สุรพล” เพ่ือไทย 14 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำลฯ พิพำกษำแก้ลดเงินชดใช้ กกต. แจกใบส้ม 'สุรพล เกียรติไชยำกร' 17 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ศำลอุทธรณ์สั่ง กกต. ชดใช้ 62 ล้ำน แจกใบส้ม สุรพล หลุดเก้ำอ้ี 

ส.ส. เชียงใหม่ 
19 

10 มติชนออนไลน์ กกต. ขอเวลำ ศึกษำค ำพิพำกษำชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกำ 23 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 มติชนออนไลน์ ‘อิทธิพร’ สั่งคัดส ำเนำศำลอุทธรณ์ พิพำกษำยืน ให้ กกต. ชดใช้คดีแจก 

ใบส้ม จ่อเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ 
25 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เล็งฎีกำปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล" ไม่หว่ันแจกอีกเลือกตั้งคร้ังหน้ำ 27 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ไม่แหยงแจกใบส้ม ! ลั่นพร้อมจัดกำรเลือกตั้งทุกกรณี 30 
14 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. นัดชี้ขำดยื่นฎีกำจ่ำย‘สุรพล’ 56 ล้ำนหรือไม่ สั่งสอบ ส.ส. พปชร.

แจกปฏิทินคู่ ‘ตู่’ 
33 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. สู้ยกสำมหลังแพ้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' ชดใช้ 36 
16 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. ไม่แหยงแจก‘ใบส้ม’ ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง ขยับเช็ค 

‘ปฏิทินรูปคู่นำยกฯ’ 
38 

17 มติชนออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถำนกำรณ์ มอบ สนง.สอบข้อเท็จจริง 
เด็ก พปชร. ท ำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู’่ 

41 

18 MGR ออนไลน์ ปธ.กกต."ยันปมชดใช้ใบส้ม "สุรพล” ไม่ท ำ กกต. ขยำดแจกใบเหลือง 
- ใบแดงในกำรเลือกตั้ง สั่ง สนง. เร่งคัดค ำพิพำกษำ 

45 

19 สยำมรัฐออนไลน์ "ปธ.กกต." สั่งคัดส ำเนำศำลอุทธรณ์ ค ำพิพำกษำ "สุรพล" ชดใช้ 56 ล้ำน 
ไม่ห่วงกระทบกำรใช้อ ำนำจแจกใบส้ม 

48 

20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ประธำน 'กกต.' สู้ต่อ เล็งฎีกำปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล" 49 
21 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ กกต. นัดถกปมชดใช้ 56 ล้ำนให้ 'ส.ส. เชียงใหม่' 51 
22 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด กกต. ถกยื่นฎีกำคด ี'ใบส้ม' 52 
23 คมชัดลึกออนไลน์ ประธำน 'กกต.' ยืนยัน ว่ำพร้อมจัดกำรเลือกตั้ง แม้ยังไม่มีสัญญำณ 53 
24 มติชนออนไลน์ กกต. ก ำชับ ปรับระบบฐำนข้อมูลสมำชิกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเร่งศึกษำ

ร่ำง กม. เลือก ส.ส. - พรรคกำรเมือง 
55 

25 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. ก ำชับพรรคกำรเมืองปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสมำชิก เร่งศึกษำ 
ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง 

57 

26 MGR ออนไลน์ กกต. ก ำชับพรรคกำรเมืองปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสมำชิกพรรค 
ให้เป็นปัจจุบัน 

59 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
27 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ก ำชับพรรคกำรเมืองปรับปรุงฐำนข้อมูลสมำชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน 61 
28 เดลินิวส์ออนไลน์ ส่องำนเข้ำ ! กกต. ลุยสอบ ส.ส.พปชร. แจกปฏิทินรูปคู่ 'บิ๊กตู'่ 66 
29 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. ก ำชับทุกพรรค ศึกษำร่ำง  กม. เลือกตั้ ง  – พรรคกำรเมือง 

เพ่ือปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
68 

30 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. จ้ีพรรคกำรเมืองอัปเดตฐำนข้อมูลเร่ืองสมำชิกพรรค 71 
31 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. ตั้งลูก สอบปม สำยัณห์ พลังประชำรัฐ แจกปฏิทินรูปคู่ "ประยุทธ์” 73 

32 สยำมรัฐออนไลน์ "อิทธิพร" ยัน กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ งทุกสถำนกำรณ์ เผยให้สอบ
ข้อเท็จจริง "ส.ส.พปชร." ท ำปฏิทินรูปคู่ "บิ๊กตู่” แล้ว 

76 

33 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. แนะพรรคกำรเมืองศึกษำ กม. ใหม ่ 78 
34 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. ถกยื่นฎีกำคด ี‘ใบส้ม’ 79 
35 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญใส่บำตร ถวำยพระพรเจ้ำฟ้ำ 

พัชรกิติยำภำฯ 
81 

36 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. น ำคณะตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. อุดรธำนี แนะน ำกำรปฏิบัติงำน
และแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 

82 

37 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. แม่ฮ่องสอนพร้อมมอบนโยบำยแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน 

83 

38 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. ออกตัวยังแบ่งเขตไม่ได้ 84 
39 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. แจง เงื่อนไขแบ่งเขตเลือกตั้ง - ค่ำหำเสียง พรรคกับผู้สมัครคนละเบอร์ 88 
40 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปิดประตูยุบสภำปีนี้ ! เลขำธิกำร กกต. บอกชัดต้องรอตัวเลขประชำกร

จำก มท. เร็วสุดต้นปี 66 
91 

41 แนวหน้ำออนไลน์ ปิดประตูยุบสภำปีนี้ ! เลขำฯ กกต. บอกต้องรอตัวเลขประชำกรจำก มท. 
เร็วสุดต้นปี 66 

93 

42 สยำมรัฐออนไลน์ ปิดประตูยุบสภำฯ สิ้นปี ! กกต. เผยรอตัวเลขประชำกรจำก มท. 
ไม่เกิน มค.66 ก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง 

95 

43 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ประกำศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิน 10 ม.ค. 2566 97 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
44 MGR ออนไลน์ เลขำฯ กกต. แจงแบ่งเขตเลือกตั้งยังต้องรอกม.ลูกบังคับใช้  - จ ำนวน

ประชำกรสิ้นปี 65 ยัน สนง.กกต. พร้อมช่วยพรรคกำรเมืองถึงฝั่งฝัน 
100 

45 มติชนออนไลน์ "เลขำฯ กกต." ชี้กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องรอ กม. บังคับใช้ - จ ำนวน
ประชำกรสิ้นปี' 65 ก่อน 

102 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุรพล" ขอบคุณศำลคืนศักดิ์ศรีกำรเมือง จ้ี กกต. ชดใช้ 62 ล้ำน ปมใบส้ม 104 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ว่ำที่ สมัคร ส.ส. เชียงใหม่พรรคเพ่ือไทย ชี้ กกต. รับผิดชอบค่ำเสียหำย 

'ใบส้ม' 
105 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุรพล" เรียกศักดิ์ศรีคืน คดีใบส้ม กกต. ต้องจ่ำย 62 ล. 107 
4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ศำลอุทธรณ์สั่ง กกต. ชดใช้แจกใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยำกร” 62 ล้ำน 109 
5 มติชนสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
กกต. ขอเวลำ ! ศึกษำค ำพิพำกษำชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกำ 
ลือคร้ังหน้ำไม่กล้ำแจกใบเหลือง - แดง 

112 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ จ้ี กกต. เร่งสอบ 'ส.ส. สำยัณห์' ท ำไวนิล – ปฏิทินปีใหม่รูปคู่ 
นำยกฯ ตู่ เข้ำข่ำยผิด ! 

 115 

7 MGR ออนไลน์ "สมชัย” จ้ี กกต. เร่งตรวจสอบ "สำยัณห์ ยุติธรรม” จัดท ำ "ป้ำยไวนิล -
ปฏิทิน” สวัสดีปีใหม่ เป็นรูปคู่ประยุทธ์ พบเข้ำข่ำยควำมผิด 

118 

8 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

อดีต กกต. เตือนแล้วนะ ! ท ำปฏิทินขึ้นรูปคู่ ประยุทธ์ ส่อผิด พ.ร.ป.
เลือกตั้ง !? 

120 

9 MGR ออนไลน์ "สำยัณห์" แจงปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ส่งให้เพ่ือนยังไม่ได้สั่งท ำ พร้อมให้ กกต.
สอบ ลั่นนำยกฯอยู่ไหนอยู่ด้วย 

122 

10 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. เอำผิด "ส.ส.พปชร." ท ำปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" 
ใช้โลโก้ "รทสช." 

124 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ข่ำวสดออนไลน์ พ่ีศรี ไม่พลำด ! จ่อร้อง กกต. เอำผิด ส.ส.พปชร. ท ำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’ 

ส่อผิด กม. เลือกตั้ง 
127 

12 แนวหน้ำออนไลน์ เตะตัดขำ 'นำยกฯ น้อย' ! พท. กลัวเสียเปรียบ ฉะ 'บิ๊กตู่' ผิดมำรยำท - จ้ี'
กกต.' สอบครอบง ำ 

131 

13 ข่ำวสดออนไลน์ 'วิษณ'ุ เตือน รมต - ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึดกฎเหล็ก 180 กกต. เคร่งครัด 
ปฏิทินท ำได้ 

133 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ เตือน ‘รมต - ส.ส.’ แจกของปีใหม่ยึดกฎเหล็ก กกต. ช่วง 180 วันเคร่งครัด! 137 
15 MGR ออนไลน์ "วิษณุ” เตือน "รมต - ส.ส.” แจกของปีใหม่ ยึด กฎเหล็ก 180 วัน กกต.

เคร่งครัด 
140 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ กระตุก 'รมต. - ส.ส.' แจกของช่วงปีใหม่พึงระลึกกฎเหล็ก กกต. 180 วัน 142 
17 แนวหน้ำออนไลน์ วิษณุ เตือน รมต - ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึด ‘กฎเหล็ก 180 วัน’ กกต.

เคร่งครัด 
144 

18 สยำมรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เตือน "สำยัณห์" แจกปฏิทินรูปคู่บิ๊กตู่ ระวัง อย่ำให้ผิดกฎเหล็ก 
180 วัน กกต. 

146 

19 สยำมรัฐออนไลน์ "สำยัณต์" แจง ปมปฎิทินรูปคู่ "บิ๊กตู่" แค่ส่งให้เพ่ือนดูส่วนตัว พร้อมให้
ควำมร่วมมือ หำก กกต. เรียกสอบ ย้ ำ นำยกไหนตนไปด้วย 

148 

20 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ลุยสอบปมปฏิทิน 150 
21 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ กกต. ลุยสอบปมปฏิทิน 'วิษณ'ุ เตือนเข้มกฎเหล็ก 180 วัน 155 
22 หนังสือพิมพ์มติชน พปชร. ปลุกดัน 'บิ๊กป้อม' รับไม้ต่อจองนำยกคนที่ 30 157 
23 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บิ๊กตู ่ยันไม่รู้เร่ือง แจกปฏิทินคู่แนบโลโก้ 163 
24 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด 55 ผู้สมัคร พปชร. เปิดครบ 4 ภำค 166 
25 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เด็กธรรมนัส อ้ือ พปชร. เปิดตัว 55 คน 171 
26 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
'ฝ่ำยค้ำน' ล็อกเป้ำ ม.ค. ซักฟอกส่งท้ำยรัฐบำล 175 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ก็อซซิปกำรเมือง : พี่แจ้เอำอยู่ 177 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส ำนักข่ำวหัวเขียว : แพ้ยับเยิน 178 
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถำนกำรณ์ร้อน : เสียงระฆังนับหนึ่งสมรภูมิเลือกตั้ง 179 
4 หนังสือพิมพ์มติชน จับสัญญำณกำรเมือง 'บิ๊กตู'่ เปรยอยู่อีก 3 เดือน 181 
5 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : ประเด็นลึก ! : 'ปฏิทิน' ท ำพิษ !? 184 
6 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ำมุม : ใบส้มรำคำ 62 ล้ำน 7 กกต. ต้องรับผิดชอบ 186 
7 ไทยรัฐออนไลน์ แพ้ยับเยิน 187 
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 - 11:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 21 ธันวำคม ที่โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์กรณีศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นให้ กกต.  ชดใช้ค่ำเสียหำย 
จ ำนวน 56.7 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
กรณีจ่ำยใบส้ม นำยสุรพล ในช่วงกำรเลือกตั้งปี 2562 ว่ำ ได้รับทรำบค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์แล้ว ซึ่งเรำเคำรพ 
ค ำพิพำกษำ ส่วนรำยละเอียดหลักปฏิบัติในกำรท ำงำน ทำงส ำนักงำน กกต. จะไปศึกษำรำยละเอียดและคัดค ำพิพำกษำ 
เพ่ือศึกษำแนะน ำมำแจ้งต่อที่ประชุม กกต. ทรำบ ในสัปดำห์หน้ำ และอำจจะเสนอแนวทำงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ส่วนกำรยื่นฎีกำค ำพิพำกษำ ซึ่งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในวำระกำรพิจำรณำของ กกต. ด้วยนั้น จะพิจำรณำ
ในรูปแบบขององค์คณะ รวมทั้งจะฟังควำมเห็นของส ำนักงำน กกต. ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมกำรด้วย และคำดว่ำจะมีมติ 
ที่ชัดเจนต่อกรณีดังกล่ำวภำยในสัปดำห์หน้ำ 

เมื่อถำมว่ำ ค ำพิพำกษำดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อ กกต. ในกำรพิจำรณำกำรแจกใบเหลืองใบแดงในกำรเลือกตั้ง
คร้ังหน้ำหรือไม่ นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ ไม่เป็นปัญหำ เพรำะ กกต. ท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ ถ้ำเรำเห็นว่ำเป็นอย่ำงไร 
ก็ต้องท ำไปตำมนั้น ซึ่งกำรตัดสินใจจะเป็นอย่ำงไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_ https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspa 
https://siamrath.co.th/n/409101  https://www.posttoday.com/politics/688728  

‘อิทธิพร’ สั่งคัดส าเนาศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ให้ กกต. ชดใช้คดแีจกใบส้ม 
จ่อเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า 

https://www.matichon.co.th/politics/news_
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspa
https://siamrath.co.th/n/409101
https://www.posttoday.com/politics/688728
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21 ธ.ค. 2565 16:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 ธ.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์
กรณีศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นให้ กกต. ชดใช้ค่ำเสียหำย จ ำนวน 56.7 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย กรณีจ่ำยใบส้มนำยสุรพล ช่วงเลือกตั้งปี 2562 
ว่ำ เรำเคำรพค ำพิพำกษำ ทำงส ำนักงำน กกต. จะไปศึกษำรำยละเอียด และคัดค ำพิพำกษำ เพ่ือศึกษำแนะน ำมำแจ้ง
ต่อที่ประชุม กกต. ทรำบ ในสัปดำห์หน้ำ ส่วนกำรยื่นฎีกำค ำพิพำกษำ ซึ่งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในวำระกำรพิจำรณำ
ของ กกต. คำดว่ำ จะมีมติที่ชัดเจนต่อกรณีดังกล่ำวภำยในสัปดำห์หน้ำ 

เมื่อถำมว่ำค ำพิพำกษำจะส่งผลต่อ กกต. ในกำรพิจำรณำแจกใบเหลืองใบแดงในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำหรือไม่ 
นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ ไม่เป็นปัญหำ กกต. ท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ เห็นว่ำเป็นอย่ำงไรก็ต้องท ำไปตำมนั้น 

กกต. มอบ เลขาฯ สอบ ส.ส.พปชร. แจกปฏิทิน - ถกยื่นฎีกา "สุรพล" 
พร้อมจัดการเลือกตั้งทุกกรณี  
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เมื่อถำมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งที่ จะเกิดขึ้นในปีหน้ำ ได้มีสัญญำณอะไรหรือไม่ 

นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ ได้ยินแค่สัญญำณตำมสื่อมวลชน หรือตำมควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง แต่หน้ำที่ของ  กกต. 
คือกำรเตรียมควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไปให้ดีที่สุด นั่นเป็นเป้ำหมำยของ กกต. ในกรณีสภำครบวำระในวันที่ 
23 มี.ค. 2566 ซึ่ง กกต. จะต้องเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้งภำยใน 45 วัน กกต. เตรียมควำมพร้อมมำโดยตลอด 
เพรำะมีบทเรียนศึกษำกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งปี 2562 กระบวนกำรกำรเตรียมกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไป 
ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2565 ได้มีกำรประชุมกับ ผอ.กกต. จังหวัด ทั่วประเทศ ซักซ้อมควำมเข้ำใจลงรำยละเอียด 
และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ได้มีกำรทบทวนกับ ผอ.กกต.จังหวัด จะเป็นคนที่ขับเคลื่อนในกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไป 
จึงต้องเตรียมควำมพร้อม และหลังจำกที่  พ.ร.ป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และ พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
มีผลบังคับใช้ กกต. ก็จะมีกำรเตรียมระเบียบรองรับ ซึ่งสำมำรถพิจำรณำ และน ำไปประกำศในรำชกิจจำฯ ต่อไป  
ทั้งนี้เร่ืองของกำรแบ่งเขตเมื่อถึงเวลำที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กกต.ก็จะเร่ิมกระบวนกำรแบ่งเขต 

เมื่อถำมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองหรือกำรยุบสภำ ซึ่งจะใช้เวลำ 
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งน้อยกว่ำกำรเลือกตั้งทั่วไป กกต. พร้อมด ำเนินกำรหรือไม่ นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ กกต. ได้เตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งในทุกสถำนกำรณ์ ทั้งกรณีกำรครบวำระที่จะเกิดกำรเลือกตั้งขึ้น ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์  
ที่มีกฎหมำยรองรับทั้งหมด หำกกรณียุบสภำเรำต้องจัดกำรเลือกตั้งภำยใน 45 - 60 วัน แต่ตำมวำระปกติต้องจัดกำรเลือกตั้ง
ภำยใน 45 วัน เพรำะฉะนั้น กกต. ได้ค ำนึงท้ัง 2 กรณี ย้ ำว่ำ กกต. ได้เตรียมควำมพร้อมไว้หมดแล้ว 

เมื่อถำมอีกว่ำใกล้ถึงเทศกำลปีใหม่บรรดำนักกำรเมืองต่ำงลงพ้ืนที่จะต้องร่วมกิจกรรมหรือเฉลิมฉลอง 
มีควำมห่วงใย หรือจะต้องก ำชับอะไรเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ เป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่ง กกต. 
ได้มีกำรชี้แจงหลำยคร้ังแล้ว โดยในช่วง 180 วัน เร่ิมวันที่ 23 ก.ย. กกต. ได้มีกำรประชุมก่อนออกระเบียบแก้ไข 
หลังจำกนั้นก็ได้มีกำรชี้แจงต่อสื่อมวลชน และพรรคกำรเมือง เงื่อนไขส ำคัญคือควำมชัดเจนในเร่ืองของกำรปฏิบัติ  
ในช่วงเวลำต่ำง ๆ หวังว่ำจะมีกำรปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมมำที่ กกต. ได้  

เมื่อถำมถึงกรณีที่  ส.ส.พปชร. ติดประกำศป้ำยไวนิลปฏิทินปีใหม่ คู่กับ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
และมี พรรครวมไทยสร้ำงชำติ ซึ่งมีบำงคนชี้ว่ำ มีควำมผิด ประธาน กกต. กล่ำวว่ำ ได้รับทรำบจำกข่ำวแล้ว 
ส ำนักงำน กกต. ซึ่งเป็นฝ่ำยเลขำฯ จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นควบคู่กันไป ไม่ว่ำจะมีผู้ร้องหรือไม่ก็ตำม  
แต่ผลเป็นอย่ำงไรก็ต้องเสนอเข้ำสู่ที่ประชุม กกต. 

เมือ่ถำมอีกว่ำ มีกำรดูด ส.ส. ไปมำ มีสัญญำณอะไรผิดปกติหรือไม่ นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ เร่ืองนี้ตนไม่สำมำรถตอบได้ 
เพรำะเป็นเร่ืองกำรตัดสินใจของแต่ละปัจเจกบุคคล ในฐำนะที่ตนเองเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล
ส่วนเร่ืองของกำรสังกัดพรรคนั้น เชื่อว่ำมีควำมชัดเจนแล้วว่ำจะนับวันอย่ำงไร 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2583625  
https://www.thaipost.net/politics-news/288447/ 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044027 https://www.naewna.com/politic/699580 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2583625
https://www.thaipost.net/politics-news/288447/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044027
https://www.naewna.com/politic/699580


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565 เวลำ 08.00 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญใส่บำตร พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมในพิธีด้วย เพ่ือถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ ท าบุญใส่บาตร 

 เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565, 11.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565 เวลำ 08.00 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญใส่บำตร พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมในพิธีด้วย เพ่ือถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/309589   

กกต. จัดพิธเีจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญใส่บาตร ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/309589
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565 เวลำ 09.30 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด
กำรศึกษำอบรม และกำรปฐมนิเทศหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) จ ำนวน 136 คน 
พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และ นางสาวสุรณี ผลทวี ซึ่งกำรศึกษำอบรม
หลักสูตรดังกล่ำวสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตำมบทบำทและหน้ำที่  เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชำชน 
และประเทศชำติ รวมทั้งขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศในกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 
ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 5 - 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และการปฐมนิเทศ 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและอุปสรรค จำกนั้นแนะน ำกำรปฏิบัติงำน
และแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยมี ว่ำที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงค ำเลิศ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุดรธำนี ผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมประชุมและพบปะหำรือด้วย 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอดุรธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ธันวำคม 2565, 19.21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและอุปสรรค จำกนั้นแนะน ำกำรปฏิบัติงำน
และแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยมี ว่ำที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงค ำเลิศ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุดรธำนี ผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมประชุมและพบปะหำรือด้วย 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/309533  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. อดุรธานี  
แนะน าการปฏิบัติงานและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/309533
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565 เวลำ 10.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญกองทุนเพ่ือการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำงสำวโชติกำ แก้วผล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและวิชำกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำย
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยณัฐเศรษฐ์ รำชไชยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565, 12.28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวำคม 2565 เวลำ 10.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญกองทุนเพ่ือการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำงสำวโชติกำ แก้วผล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและวิชำกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำย
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยณัฐเศรษฐ์ รำชไชยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/309594  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. แม่ฮ่องสอนพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/309594
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุมคณะท ำงำน
ในกำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ คร้ังที่ 1/2565 พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย เพ่ือหำรือแนวทำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานในการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ นางสาวสุรณี ผลทวี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับประธำนคณะนักศึกษำหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมือง 
และกำรเลือกตั้ง  ระดับสูง รุ่นที่  6 - 9 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนประกำศเกียรติคุณ 
พร้อมเข็มกิตติมศักดิ์และประกำศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐำนะของสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง  
ณ ห้องเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมร่วมกับประธานคณะนักศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 6 - 9 
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม ที่โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่ำวระหว่ำงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนแก่สำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด รุ่นที่ 4 
ตอนหนึ่งว่ำ ส ำหรับกำรเดินหน้ำสู่กำรเลือกตั้ง ต้องมีกฎหมำยและระเบียบ ซึ่งระเบียบออกไม่นำนหำกกฎหมำย  
มีผลบังคับใช้แล้ว และต้องมีเขตเลือกตั้ง โดยกำรแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น ส ำนักงำน กกต.  ยืนยันว่ำท ำตำมกฎหมำย 
เพียงแต่อำจจะไม่ถูกใจในทำงกำรเมืองในบำงพ้ืนที่บ้ำง แต่คิดว่ำเรำมีค ำอธิบำย ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเขตเลือกตั้งใด 
อยู่ที่ส่วนกลำง แต่มีข้อมูลเพ่ือเตรียมกำรแบ่งเขตแต่ละจังหวัดที่เตรียมไว้ อำจจะมีกำรศึกษำภูมิประเทศแต่ละจังหวัด 
เพรำะเรำมีเวลำน้อย ดังนั้น เขตเลือกตั้งจึงเป็นข้อมูลในแต่ละจังหวัดท่ีมีกำรเตรียมไว้เมื่อมีกฎหมำยออกมำบังคับใช้  

“เลขาฯ กกต.” ชี้การแบ่งเขตเลอืกตั้ง 
ต้องรอ กม. บังคับใช้ - จ านวนประชากรสิ้นปี’65 ก่อน 
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ทั้งนี้ กำรแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น จะต้องรอ 2 เงื่อนไขคือ 1. กฎหมำยและระเบียบ 2.จ ำนวนประชำกร ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2565 ซึ่งตอนนี้เรำยังไม่มีจ ำนวนประชำกรในมือ แต่มีกำรประสำนกระทรวงมหำดไทย ให้ประกำศข้อมูล
ประชำกรโดยเร็ว ภำยในต้นปี ไม่เกินวันที่ 10 มกรำคม 2566 ซึ่งจุดนี้กระทบกับพรรคกำรเมือง เพรำะท ำให้เตรียมคน
ลงสมัครรับเลือกตั้งยังไม่ได้ เพรำะไม่รู้ว่ำเขตเลือกตั้งอยู่ตรงไหน ดังนั้นอย่ำงไรก็ต้องรอเขตเลือกตั้ง เพรำะมีควำมเปลี่ยนแปลง
เป็น 400 เขตเลือกตั้ง 

เลขาธิการ กกต. กล่ำวอีกว่ำ ตำมกฎหมำยใหม่มีควำมสบำยใจคือไพรมำรีโหวตอ่อนตัว ทั้งเร่ืองใช้ 1 สำขำ
หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดท ำให้พรรคสำมำรถส่งผู้สมัครได้ง่ำยกว่ำเดิม และเร่ืองกำรประชุม  
ไม่ได้เข้มข้นเหมือนแบบเดิม ซึ่งถ้ำเป็นกำรท ำไพรมำรีตำมกฎหมำยเดิมพูดได้เลยว่ำไม่มีพรรคไหนส่งผู้สมัครได้ครบ 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อกฎหมำยยังไม่ออก จ ำนวนประชำกรยังไม่ประกำศ เขตเลือกตั้งยังไม่มี ก็จะกลำยเป็นกำรผลักเร่ือง
พวกนี้ไปที่พรรคกำรเมือง ดังนั้นอยำกให้ศึกษำกฎหมำยใหม่ และหำรือ ส ำนักงำน กกต. ซึ่งยืนยันว่ำส ำนักงำน กกต.
จะท ำงำนร่วมกับพรรคกำรเมืองเหมือนที่เคยท ำ และในกำรเลือกตั้งคร้ังนี้ก็จะท ำงำนใกล้ชิดกว่ำเดิม นอกจำกนั้น 
อยำกฝำกเร่ืองค่ำใช้จ่ำยพรรค เพรำะเวลำบังคับใช้ในกำรหำเสียงต่ำงกัน หำกครบวำระ 180 วันและยังนับต่อไปอีก 
45 วัน ซึ่งหมำยควำมว่ำตอนนี้ เรำอยู่ ในช่วงหำเสียงเลือกตั้งหำกไม่ยุบสภำ ดังนั้น ค่ำใช้จ่ำยอ ะไรที่ เกิดขึ้น 
ให้เก็บหลักฐำนไว้ อีกทั้งในส่วนของค่ำใช้จ่ำยหำเสียง ผู้สมัคร กับพรรคจะแยกกัน เพรำะเป็นคนละเบอร์กัน  
ดังนั้นเวลำหำเสียงก็จะมี 2 เบอร์ จะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียงต่ำงไปจำกแบบเบอร์เดียวกัน 

“จำกนี้ไปประมำณ 3 เดือนจะครบวำระ แต่ก่อนครบวำระอำจจะมีเหตุอ่ืนเกิดขึ้นก็ได้ แต่ยืนยันว่ำส ำนักงำน กกต.
พร้อมให้ค ำตอบทั้งเร่ืองควำมรู้และวิธีปฏิบัติให้กับทุกพรรค ขอให้ควำมมั่นใจว่ำส ำนักงำน กกต. จะร่วมกับพรรคกำรเมือง
เพ่ือให้ผ่ำนไปได้จนถึงวันเลือกตั้งด้วยดี” เลขาธิการ กกต. กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3736558 
https://www.thaipost.net/politics-news/288456/ 
https://www.naewna.com/politic/699583 
https://siamrath.co.th/n/409094 
https://www.prachachat.net/politics/news-1155172 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000120919 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3736558
https://www.thaipost.net/politics-news/288456/
https://www.naewna.com/politic/699583
https://siamrath.co.th/n/409094
https://www.prachachat.net/politics/news-1155172
https://mgronline.com/politics/detail/9650000120919
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อ้ำงอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ธันวำคม 2565 Section: First Section/กำรเมือง-สกู๊ปหน้ำ 1  

ก็อซซิปการเมือง : พี่แจ้เอาอยู ่
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วันที่ 22 ธันวำคม 2565 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
หำรือเร่ืองกำรท ำธุรกรรมเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) พร้อมด้วย 
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย เพ่ือท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อดี ข้อเสีย 
และแนวทำงในกำรเข้ำรับกำรบริกำรและใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงสถำนพยำบำลของรัฐได้ทุกแห่ง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุหารือร่วมกับ สปสช. 

เรื่องการท าธุรกรรมเบกิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
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https://www.dailynews.co.th/news/1810393/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: กกต.ขอศึกษาคำพิพากษาก่อนฏีกาปมชดใช้ใบส้ม เชื่อศาลรับฟัง วิจารณ์หนักทำไม่กล้าแจกใบเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221221001510

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

8

https://mgronline.com/politics/detail/9650000120634
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: กกต.ขอศึกษาคำพิพากษาก่อนฏีกาปมชดใช้ใบส้ม เชื่อศาลรับฟัง วิจารณ์หนักทำไม่กล้าแจกใบเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221221001510

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

9

https://mgronline.com/politics/detail/9650000120634
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งกกต. ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม "สุรพล" สส.เชียงใหม่เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I221221001518

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

10

https://www.banmuang.co.th/news/region/309347
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งกกต. ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม "สุรพล" สส.เชียงใหม่เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I221221001518

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

11

https://www.banmuang.co.th/news/region/309347
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งกกต.ชดใช้เงิน ปมแจกใบส้ม”สุรพล เกียรติไชยากร” ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ 56 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I221221001527

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

12

https://mgronline.com/crime/detail/9650000120693
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งกกต.ชดใช้เงิน ปมแจกใบส้ม”สุรพล เกียรติไชยากร” ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ 56 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I221221001527

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

13

https://mgronline.com/crime/detail/9650000120693
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: กกต. ลุ้นยื่นฎีกา ยื้อชดใช้ค่าโง่ใบส้ม 56 ล้าน ให้ สุรพล เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I221221001534

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

14

https://www.prachachat.net/politics/news-1154588
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: กกต. ลุ้นยื่นฎีกา ยื้อชดใช้ค่าโง่ใบส้ม 56 ล้าน ให้ สุรพล เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I221221001534

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

15

https://www.prachachat.net/politics/news-1154588
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: กกต. ลุ้นยื่นฎีกา ยื้อชดใช้ค่าโง่ใบส้ม 56 ล้าน ให้ สุรพล เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I221221001534

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

16

https://www.prachachat.net/politics/news-1154588
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: ศาลฯพิพากษาแก้ลดเงินชดใช้ กกต.แจกใบส้ม 'สุรพล เกียรติไชยากร'

รหัสข่าว: I-I221221001542

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

17

https://www.thaipost.net/general-news/288096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: ศาลฯพิพากษาแก้ลดเงินชดใช้ กกต.แจกใบส้ม 'สุรพล เกียรติไชยากร'

รหัสข่าว: I-I221221001542

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

18

https://www.thaipost.net/general-news/288096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่ง กกต.ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม สุรพล หลุดเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I221221001544

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

19

https://www.thairath.co.th/news/politic/2582893
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่ง กกต.ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม สุรพล หลุดเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I221221001544

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

20

https://www.thairath.co.th/news/politic/2582893
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่ง กกต.ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม สุรพล หลุดเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I221221001544

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2582893
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่ง กกต.ชดใช้ 62 ล้าน แจกใบส้ม สุรพล หลุดเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I221221001544

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

22

https://www.thairath.co.th/news/politic/2582893
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: กกต. ขอเวลา ศึกษาคำพิพากษาชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกา

รหัสข่าว: I-I221221001290

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

23

https://www.matichon.co.th/politics/news_3735593
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: กกต. ขอเวลา ศึกษาคำพิพากษาชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกา

รหัสข่าว: I-I221221001290

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

24

https://www.matichon.co.th/politics/news_3735593
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:56
หัวข้อข่าว: ‘อิทธิพร’ สั่งคัดสำเนาศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ให้ กกต.ชดใช้คดีแจกใบส้ม จ่อเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I221222000129

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

25

https://www.matichon.co.th/politics/news_3736323
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:56
หัวข้อข่าว: ‘อิทธิพร’ สั่งคัดสำเนาศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ให้ กกต.ชดใช้คดีแจกใบส้ม จ่อเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I221222000129

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

26

https://www.matichon.co.th/politics/news_3736323
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: กกต.เล็งฎีกาปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล" ไม่หวั่นแจกอีกเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I221222000120

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

27

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044027
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: กกต.เล็งฎีกาปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล" ไม่หวั่นแจกอีกเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I221222000120

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

28

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044027
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: กกต.เล็งฎีกาปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล" ไม่หวั่นแจกอีกเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I221222000120

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

29

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044027
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:19
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจกใบส้ม! ลั่นพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกกรณี

รหัสข่าว: I-I221222000050

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

30

https://www.thaipost.net/politics-news/288447/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:19
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจกใบส้ม! ลั่นพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกกรณี

รหัสข่าว: I-I221222000050

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

31

https://www.thaipost.net/politics-news/288447/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:19
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจกใบส้ม! ลั่นพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกกรณี

รหัสข่าว: I-I221222000050

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

32

https://www.thaipost.net/politics-news/288447/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:10
หัวข้อข่าว: กกต. นัดชี้ขาดยื่นฎีกาจ่าย‘สุรพล’ 56ล้านหรือไม่ สั่งสอบ ส.ส.พปชร.แจกปฏิทินคู่ ‘ตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000160

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424035
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:10
หัวข้อข่าว: กกต. นัดชี้ขาดยื่นฎีกาจ่าย‘สุรพล’ 56ล้านหรือไม่ สั่งสอบ ส.ส.พปชร.แจกปฏิทินคู่ ‘ตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000160

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

34

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424035
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:10
หัวข้อข่าว: กกต. นัดชี้ขาดยื่นฎีกาจ่าย‘สุรพล’ 56ล้านหรือไม่ สั่งสอบ ส.ส.พปชร.แจกปฏิทินคู่ ‘ตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000160

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

35

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424035
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:15
หัวข้อข่าว: กกต.สู้ยกสามหลังแพ้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' ชดใช้

รหัสข่าว: I-I221222000169

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811863/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:15
หัวข้อข่าว: กกต.สู้ยกสามหลังแพ้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' ชดใช้

รหัสข่าว: I-I221222000169

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

37

https://www.dailynews.co.th/news/1811863/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:12
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจก‘ใบส้ม’ ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง ขยับเช็ค‘ปฏิทินรูปคู่นายกฯ’

รหัสข่าว: I-I221222000162

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699580
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:12
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจก‘ใบส้ม’ ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง ขยับเช็ค‘ปฏิทินรูปคู่นายกฯ’

รหัสข่าว: I-I221222000162

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699580
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:12
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่แหยงแจก‘ใบส้ม’ ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง ขยับเช็ค‘ปฏิทินรูปคู่นายกฯ’

รหัสข่าว: I-I221222000162

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

40

https://www.naewna.com/politic/699580
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:35
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ มอบ สนง.สอบข้อเท็จจริง เด็ก พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000209

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736328
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:35
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ มอบ สนง.สอบข้อเท็จจริง เด็ก พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000209

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736328
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:35
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ มอบ สนง.สอบข้อเท็จจริง เด็ก พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000209

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736328
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:35
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ มอบ สนง.สอบข้อเท็จจริง เด็ก พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’

รหัสข่าว: I-I221222000209

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

44

https://www.matichon.co.th/politics/news_3736328
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:33
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต."ยันปมชดใช้ใบส้ม "สุรพล” ไม่ทำกกต.ขยาดแจกใบเหลือง-ใบแดงในการเลือกตั้ง สั่งสนง.เร่งคัดคำ...

รหัสข่าว: I-I221222000321

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120917
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:33
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต."ยันปมชดใช้ใบส้ม "สุรพล” ไม่ทำกกต.ขยาดแจกใบเหลือง-ใบแดงในการเลือกตั้ง สั่งสนง.เร่งคัดคำ...

รหัสข่าว: I-I221222000321

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120917
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:33
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต."ยันปมชดใช้ใบส้ม "สุรพล” ไม่ทำกกต.ขยาดแจกใบเหลือง-ใบแดงในการเลือกตั้ง สั่งสนง.เร่งคัดคำ...

รหัสข่าว: I-I221222000321

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

47

https://mgronline.com/politics/detail/9650000120917
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:59
หัวข้อข่าว: "ปธ.กกต." สั่งคัดสำเนาศาลอุทธรณ์ คำพิพากษา "สุรพล" ชดใช้ 56 ล้าน ไม่ห่วงกระทบการใช้อำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I221222000374

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: ประธาน 'กกต.' สู้ต่อ เล็งฎีกาปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I221222000782

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

49

https://www.posttoday.com/politics/688728
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: ประธาน 'กกต.' สู้ต่อ เล็งฎีกาปมแพ้คดีใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I221222000782

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/688728
https://www.posttoday.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24967
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.นัดถกปมชดใช้ 56 ล้านให้ 'สส.เชียงใหม่'

รหัสข่าว: C-221222021019(22 ธ.ค. 65/04:36)

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

Col.Inch: 17.05 ADValue:  (B/W)  14,492.50  (FC)  17,902.50
PRValue : (B/W)  43,477.50  (FC)  53,707.50(x3)

51



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: กกต.ถกยื่นฎีกาคดี'ใบส้ม'

รหัสข่าว: C-221222012085(22 ธ.ค. 65/04:41)

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

Col.Inch: 15.61 ADValue:  (B/W)  18,732  (FC)  25,756.50
PRValue : (B/W)  56,196  (FC)  77,269.50(x3)

52



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ประธาน 'กกต.' ยืนยัน ว่าพร้อมจัดการเลือกตั้ง แม้ยังไม่มีสัญญาณ

รหัสข่าว: I-I221221003050

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/539256
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ประธาน 'กกต.' ยืนยัน ว่าพร้อมจัดการเลือกตั้ง แม้ยังไม่มีสัญญาณ

รหัสข่าว: I-I221221003050

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

54

https://www.komchadluek.net/news/politics/539256
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:29
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับ ปรับระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเร่งศึกษาร่างกม.เลือกส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I221221003056

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:29
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับ ปรับระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเร่งศึกษาร่างกม.เลือกส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I221221003056

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิก เร่งศึกษาร่างกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222000276

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699588
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิก เร่งศึกษาร่างกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222000276

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699588
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน

รหัสข่าว: I-I221221003060

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120864
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน

รหัสข่าว: I-I221221003060

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120864
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I221221003063

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811659/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I221221003063

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811659/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I221221003063

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811659/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I221221003063

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811659/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบัน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I221221003063

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

65

https://www.dailynews.co.th/news/1811659/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:36
หัวข้อข่าว: ส่องานเข้า!กกต.ลุยสอบส.ส.พปชร.แจกปฏิทินรูปคู่ 'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I221222000084

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811822/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:36
หัวข้อข่าว: ส่องานเข้า!กกต.ลุยสอบส.ส.พปชร.แจกปฏิทินรูปคู่ 'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I221222000084

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

67

https://www.dailynews.co.th/news/1811822/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:21
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับทุกพรรค ศึกษาร่างกม. เลือกตั้ง-พรรคการเมือง เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I221222000052

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:21
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับทุกพรรค ศึกษาร่างกม. เลือกตั้ง-พรรคการเมือง เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I221222000052

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

69

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:21
หัวข้อข่าว: กกต.กำชับทุกพรรค ศึกษาร่างกม. เลือกตั้ง-พรรคการเมือง เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I221222000052

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

70

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:45
หัวข้อข่าว: กกต.จี้พรรคการเมืองอัปเดตฐานข้อมูลเรื่องสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I221222000228

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/288477/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:45
หัวข้อข่าว: กกต.จี้พรรคการเมืองอัปเดตฐานข้อมูลเรื่องสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I221222000228

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

72

https://www.thaipost.net/politics-news/288477/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:27
หัวข้อข่าว: กกต. ตั้งลูก สอบปม สายัณห์ พลังประชารัฐ แจกปฏิทินรูปคู่ "ประยุทธ์”

รหัสข่าว: I-I221222000308

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155189
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:27
หัวข้อข่าว: กกต. ตั้งลูก สอบปม สายัณห์ พลังประชารัฐ แจกปฏิทินรูปคู่ "ประยุทธ์”

รหัสข่าว: I-I221222000308

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155189
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:27
หัวข้อข่าว: กกต. ตั้งลูก สอบปม สายัณห์ พลังประชารัฐ แจกปฏิทินรูปคู่ "ประยุทธ์”

รหัสข่าว: I-I221222000308

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155189
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:57
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ยันกกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ เผยให้สอบข้อเท็จจริง "สส.พปชร." ทำปฏิทินรูปคู่ "บิ๊ก...

รหัสข่าว: I-I221222000370

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409107
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:57
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ยันกกต.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกสถานการณ์ เผยให้สอบข้อเท็จจริง "สส.พปชร." ทำปฏิทินรูปคู่ "บิ๊ก...

รหัสข่าว: I-I221222000370

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409107
https://siamrath.co.th


ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.แนะพรรคการเมืองศึกษากม.ใหม่

รหัสข่าว: C-221222004084(22 ธ.ค. 65/04:06)

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

Col.Inch: 22.35 ADValue:  (B/W)  21,232.50  (FC)  40,230
PRValue : (B/W)  63,697.50  (FC)  120,690(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: กกต.ถกยื่นฎีกาคดี‘ใบส้ม’

รหัสข่าว: I-I221222001355

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7425502
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: กกต.ถกยื่นฎีกาคดี‘ใบส้ม’

รหัสข่าว: I-I221222001355

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7425502
https://www.khaosod.co.th


  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
กกต. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท ำบุญใส่บำตร ถวำยพระพรเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำฯ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565, 11.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ศำสตรำจำรย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธาน 
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมด้วย นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมในพิธีด้วย เพ่ือถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/309589 
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/309589


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 20:14
หัวข้อข่าว: กกต.นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.อุดรธานี แนะนำการปฏิบัติงานและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่าง...

รหัสข่าว: I-I221221002643

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/309533
https://www.banmuang.co.th


  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. แม่ฮ่องสอนพร้อมมอบนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565, 12.28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร ์
สว่ำงวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญกองทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อ านวยการส านักวิจัย
และวิชาการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหา 
และอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี 
นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/309594 
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https://www.banmuang.co.th/news/region/309594


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7, 9, 12

หัวข้อข่าว: กกต.ออกตัวยังแบ่งเขตไม่ได้

รหัสข่าว: C-221222009068(22 ธ.ค. 65/05:03)

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

Col.Inch: 235.03 ADValue:  (B/W)  235,030  (FC)  470,060
PRValue : (B/W)  705,090  (FC)  1,410,180(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7, 9, 12

หัวข้อข่าว: กกต.ออกตัวยังแบ่งเขตไม่ได้

รหัสข่าว: C-221222009068(22 ธ.ค. 65/05:03)

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

Col.Inch: 235.03 ADValue:  (B/W)  235,030  (FC)  470,060
PRValue : (B/W)  705,090  (FC)  1,410,180(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7, 9, 12

หัวข้อข่าว: กกต.ออกตัวยังแบ่งเขตไม่ได้

รหัสข่าว: C-221222009068(22 ธ.ค. 65/05:03)

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

Col.Inch: 235.03 ADValue:  (B/W)  235,030  (FC)  470,060
PRValue : (B/W)  705,090  (FC)  1,410,180(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 7, 9, 12

หัวข้อข่าว: กกต.ออกตัวยังแบ่งเขตไม่ได้

รหัสข่าว: C-221222009068(22 ธ.ค. 65/05:03)

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

Col.Inch: 235.03 ADValue:  (B/W)  235,030  (FC)  470,060
PRValue : (B/W)  705,090  (FC)  1,410,180(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: กกต.แจง เงื่อนไขแบ่งเขตเลือกตั้ง-ค่าหาเสียง พรรคกับผู้สมัครคนละเบอร์

รหัสข่าว: I-I221221001746

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2583393
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: กกต.แจง เงื่อนไขแบ่งเขตเลือกตั้ง-ค่าหาเสียง พรรคกับผู้สมัครคนละเบอร์

รหัสข่าว: I-I221221001746

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2583393
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: กกต.แจง เงื่อนไขแบ่งเขตเลือกตั้ง-ค่าหาเสียง พรรคกับผู้สมัครคนละเบอร์

รหัสข่าว: I-I221221001746

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2583393
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:59
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาปีนี้ ! เลขาธิการ กกต.บอกชัดต้องรอตัวเลขประชากรจาก มท.เร็วสุดต้นปี 66

รหัสข่าว: I-I221222000132

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/288456/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:59
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาปีนี้ ! เลขาธิการ กกต.บอกชัดต้องรอตัวเลขประชากรจาก มท.เร็วสุดต้นปี 66

รหัสข่าว: I-I221222000132

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/288456/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:30
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาปีนี้!เลขาฯกกต.บอกต้องรอตัวเลขประชากรจาก มท. เร็วสุดต้นปี66

รหัสข่าว: I-I221222000198

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

93

https://www.naewna.com/politic/699583
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:30
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาปีนี้!เลขาฯกกต.บอกต้องรอตัวเลขประชากรจาก มท. เร็วสุดต้นปี66

รหัสข่าว: I-I221222000198

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699583
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:47
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาฯสิ้นปี ! กกต.เผยรอตัวเลขประชากรจากมท. ไม่เกินมค.66 ก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222000231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409094
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:47
หัวข้อข่าว: ปิดประตูยุบสภาฯสิ้นปี ! กกต.เผยรอตัวเลขประชากรจากมท. ไม่เกินมค.66 ก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222000231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409094
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิน 10 ม.ค. 2566

รหัสข่าว: I-I221222000269

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155172
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิน 10 ม.ค. 2566

รหัสข่าว: I-I221222000269

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155172
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิน 10 ม.ค. 2566

รหัสข่าว: I-I221222000269

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1155172
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. แจงแบ่งเขตเลือกตั้งยังต้องรอกม.ลูกบังคับใช้-จำนวนประชากรสิ้นปี 65 ยัน สนง.กกต.พร้อมช่วย...

รหัสข่าว: I-I221222000329

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120919
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. แจงแบ่งเขตเลือกตั้งยังต้องรอกม.ลูกบังคับใช้-จำนวนประชากรสิ้นปี 65 ยัน สนง.กกต.พร้อมช่วย...

รหัสข่าว: I-I221222000329

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120919
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ชี้การแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องรอกม.บังคับใช้-จำนวนประชากรสิ้นปี'65 ก่อน

รหัสข่าว: I-I221221001589

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3736558
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ชี้การแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องรอกม.บังคับใช้-จำนวนประชากรสิ้นปี'65 ก่อน

รหัสข่าว: I-I221221001589

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

103

https://www.matichon.co.th/politics/news_3736558
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "สุรพล" ขอบคุณศาลคืนศักดิ์ศรีการเมือง จี้กกต.ชดใช้62ล้านปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I221222001416

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

104

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:01
หัวข้อข่าว: ว่าที่ สมัคร ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทย ชี้ กกต.รับผิดชอบค่าเสียหาย 'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I221222000377

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

105

https://www.komchadluek.net/news/politics/539266
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:01
หัวข้อข่าว: ว่าที่ สมัคร ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทย ชี้ กกต.รับผิดชอบค่าเสียหาย 'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I221222000377

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

106

https://www.komchadluek.net/news/politics/539266
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เรียกศักดิ์ศรีคืน คดีใบส้ม กกต.ต้องจ่าย 62 ล.

รหัสข่าว: I-I221222000339

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/688726
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เรียกศักดิ์ศรีคืน คดีใบส้ม กกต.ต้องจ่าย 62 ล.

รหัสข่าว: I-I221222000339

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

108

https://www.posttoday.com/politics/688726
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่งกกต.ชดใช้แจกใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร” 62 ล้าน

รหัสข่าว: I-I221221001513

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/550803
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่งกกต.ชดใช้แจกใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร” 62 ล้าน

รหัสข่าว: I-I221221001513

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

110

https://www.thansettakij.com/politics/550803
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์สั่งกกต.ชดใช้แจกใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร” 62 ล้าน

รหัสข่าว: I-I221221001513

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

111

https://www.thansettakij.com/politics/550803
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. ขอเวลา! ศึกษาคำพิพากษาชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกา ลือครั้งหน้าไม่กล้าแจกใบเหลือง-แดง

รหัสข่าว: I-I221221001523

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

112

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_635843
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. ขอเวลา! ศึกษาคำพิพากษาชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกา ลือครั้งหน้าไม่กล้าแจกใบเหลือง-แดง

รหัสข่าว: I-I221221001523

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

113

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_635843
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. ขอเวลา! ศึกษาคำพิพากษาชดใช้ใบส้ม 'สุรพล' ก่อนยื่นขอฎีกา ลือครั้งหน้าไม่กล้าแจกใบเหลือง-แดง

รหัสข่าว: I-I221221001523

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

114

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_635843
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:28
หัวข้อข่าว: จี้กกต.เร่งสอบ 'ส.ส.สายัณห์' ทำไวนิล-ปฏิทินปีใหม่รูปคู่นายกฯตู่เข้าข่ายผิด!

รหัสข่าว: I-I221222000194

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1811851/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:28
หัวข้อข่าว: จี้กกต.เร่งสอบ 'ส.ส.สายัณห์' ทำไวนิล-ปฏิทินปีใหม่รูปคู่นายกฯตู่เข้าข่ายผิด!

รหัสข่าว: I-I221222000194

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

116

https://www.dailynews.co.th/news/1811851/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 03:28
หัวข้อข่าว: จี้กกต.เร่งสอบ 'ส.ส.สายัณห์' ทำไวนิล-ปฏิทินปีใหม่รูปคู่นายกฯตู่เข้าข่ายผิด!

รหัสข่าว: I-I221222000194

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

117

https://www.dailynews.co.th/news/1811851/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: "สมชัย” จี้ กกต.เร่งตรวจสอบ "สายัณห์ ยุติธรรม” จัดทำ "ป้ายไวนิล-ปฏิทิน” สวัสดีปีใหม่ เป็นรูปคู่...

รหัสข่าว: I-I221222000332

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

118

https://mgronline.com/politics/detail/9650000120921
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: "สมชัย” จี้ กกต.เร่งตรวจสอบ "สายัณห์ ยุติธรรม” จัดทำ "ป้ายไวนิล-ปฏิทิน” สวัสดีปีใหม่ เป็นรูปคู่...

รหัสข่าว: I-I221222000332

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

119

https://mgronline.com/politics/detail/9650000120921
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19
หัวข้อข่าว: อดีต กกต. เตือนแล้วนะ! ทำปฏิทินขึ้นรูปคู่ ประยุทธ์ ส่อผิดพ.ร.ป.เลือกตั้ง!?

รหัสข่าว: I-I221221001498

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_635831
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19
หัวข้อข่าว: อดีต กกต. เตือนแล้วนะ! ทำปฏิทินขึ้นรูปคู่ ประยุทธ์ ส่อผิดพ.ร.ป.เลือกตั้ง!?

รหัสข่าว: I-I221221001498

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

121

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_635831
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: "สายัณห์" แจงปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ส่งให้เพื่อนยังไม่ได้สั่งทำ พร้อมให้กกต.สอบ ลั่นนายกฯอยู่ไหนอยู่...

รหัสข่าว: I-I221221001740

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000121014
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: "สายัณห์" แจงปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ส่งให้เพื่อนยังไม่ได้สั่งทำ พร้อมให้กกต.สอบ ลั่นนายกฯอยู่ไหนอยู่...

รหัสข่าว: I-I221221001740

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

123

https://mgronline.com/politics/detail/9650000121014
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.เอาผิด "สส.พปชร." ทำปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ใช้โลโก้ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I221221001944

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

124

https://siamrath.co.th/n/409197
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.เอาผิด "สส.พปชร." ทำปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ใช้โลโก้ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I221221001944

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

125

https://siamrath.co.th/n/409197
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.เอาผิด "สส.พปชร." ทำปฏิทินคู่ "บิ๊กตู่" ใช้โลโก้ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I221221001944

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

126

https://siamrath.co.th/n/409197
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53
หัวข้อข่าว: พี่ศรี ไม่พลาด! จ่อร้อง กกต. เอาผิด ส.ส.พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’ ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222001410

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

127

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7425010
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53
หัวข้อข่าว: พี่ศรี ไม่พลาด! จ่อร้อง กกต. เอาผิด ส.ส.พปชร.ทำปฏิทินคู่ ‘บิ๊กตู่’ ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I221222001410

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

128

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7425010
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "สุรพล" ขอบคุณศาลคืนศักดิ์ศรีการเมือง จี้กกต.ชดใช้62ล้านปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I221222001416

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "สุรพล" ขอบคุณศาลคืนศักดิ์ศรีการเมือง จี้กกต.ชดใช้62ล้านปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I221222001416

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

130

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1044171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 00:19
หัวข้อข่าว: เตะตัดขา'นายกฯน้อย'!พท.กลัวเสียเปรียบ ฉะ'บิ๊กตู่'ผิดมารยาท-จี้'กกต.'สอบครอบงำ

รหัสข่าว: I-I221222000003

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699574
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 00:19
หัวข้อข่าว: เตะตัดขา'นายกฯน้อย'!พท.กลัวเสียเปรียบ ฉะ'บิ๊กตู่'ผิดมารยาท-จี้'กกต.'สอบครอบงำ

รหัสข่าว: I-I221222000003

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699574
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต-ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึดกฎเหล็ก180กกต.เคร่งครัด ปฏิทินทำได้

รหัสข่าว: I-I221222000303

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424140
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต-ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึดกฎเหล็ก180กกต.เคร่งครัด ปฏิทินทำได้

รหัสข่าว: I-I221222000303

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424140
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต-ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึดกฎเหล็ก180กกต.เคร่งครัด ปฏิทินทำได้

รหัสข่าว: I-I221222000303

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424140
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต-ส.ส. แจกของปีใหม่ ยึดกฎเหล็ก180กกต.เคร่งครัด ปฏิทินทำได้

รหัสข่าว: I-I221222000303

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7424140
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เตือน ‘รมต-ส.ส.’ แจกของปีใหม่ยึดกฎเหล็กกกต.ช่วง180วันเคร่งครัด!

รหัสข่าว: I-I221222000333

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1812178/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เตือน ‘รมต-ส.ส.’ แจกของปีใหม่ยึดกฎเหล็กกกต.ช่วง180วันเคร่งครัด!

รหัสข่าว: I-I221222000333

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1812178/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เตือน ‘รมต-ส.ส.’ แจกของปีใหม่ยึดกฎเหล็กกกต.ช่วง180วันเคร่งครัด!

รหัสข่าว: I-I221222000333

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

139

https://www.dailynews.co.th/news/1812178/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เตือน "รมต-ส.ส.” แจกของปีใหม่ ยึด กฎเหล็ก 180 วัน กกต.เคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I221222000432

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120946
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เตือน "รมต-ส.ส.” แจกของปีใหม่ ยึด กฎเหล็ก 180 วัน กกต.เคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I221222000432

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000120946
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' กระตุก 'รมต.-ส.ส.' แจกของช่วงปีใหม่พึงระลึกกฎเหล็ก กกต. 180 วัน

รหัสข่าว: I-I221222000763

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/288537/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' กระตุก 'รมต.-ส.ส.' แจกของช่วงปีใหม่พึงระลึกกฎเหล็ก กกต. 180 วัน

รหัสข่าว: I-I221222000763

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/288537/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: วิษณุเตือนรมต-ส.ส.แจกของปีใหม่ ยึด‘กฎเหล็ก180วัน’กกต.เคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I221222000273

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699586
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: วิษณุเตือนรมต-ส.ส.แจกของปีใหม่ ยึด‘กฎเหล็ก180วัน’กกต.เคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I221222000273

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699586
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน "สายัณห์" แจกปฏิทินรูปคู่บิ๊กตู่ ระวัง อย่าให้ผิดกฎเหล็ก 180 วัน กกต.

รหัสข่าว: I-I221222000384

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409119
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน "สายัณห์" แจกปฏิทินรูปคู่บิ๊กตู่ ระวัง อย่าให้ผิดกฎเหล็ก 180 วัน กกต.

รหัสข่าว: I-I221222000384

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

147

https://siamrath.co.th/n/409119
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "สายัณต์" แจง ปมปฎิทินรูปคู่ "บิ๊กตู่" แค่ส่งให้เพื่อนดูส่วนตัว พร้อมให้ความร่วมมือ หาก กกต. เรียก...

รหัสข่าว: I-I221222000784

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409133
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "สายัณต์" แจง ปมปฎิทินรูปคู่ "บิ๊กตู่" แค่ส่งให้เพื่อนดูส่วนตัว พร้อมให้ความร่วมมือ หาก กกต. เรียก...

รหัสข่าว: I-I221222000784

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409133
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I221222000436

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409347
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I221222000436

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409347
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I221222000436

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409347
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I221222000436

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

153

https://siamrath.co.th/n/409347
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I221222000436

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409347
https://siamrath.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24967
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน 'วิษณุ'เตือนเข้มกฎเหล็ก180วัน

รหัสข่าว: C-221222021007(22 ธ.ค. 65/04:40)

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

Col.Inch: 96.81 ADValue:  (B/W)  82,288.50  (FC)  101,650.50
PRValue : (B/W)  246,865.50  (FC)  304,951.50(x3)

155



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24967
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบปมปฏิทิน 'วิษณุ'เตือนเข้มกฎเหล็ก180วัน

รหัสข่าว: C-221222021007(22 ธ.ค. 65/04:40)

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

Col.Inch: 96.81 ADValue:  (B/W)  82,288.50  (FC)  101,650.50
PRValue : (B/W)  246,865.50  (FC)  304,951.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15, 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ปลุกดัน'บิ๊กป้อม'รับไม้ต่อจองนายกคนที่30

รหัสข่าว: C-221222020075(22 ธ.ค. 65/04:15)

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

Col.Inch: 302.12 ADValue:  (B/W)  362,544  (FC)  498,498
PRValue : (B/W)  1,087,632  (FC)  1,495,494(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26734
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ยันไม่รู้เรื่อง แจกปฏิทินคู่แนบโลโก้

รหัสข่าว: C-221223035098(22 ธ.ค. 65/08:01)

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

Col.Inch: 155.19 ADValue:  (B/W)  147,430.50  (FC)  279,342
PRValue : (B/W)  442,291.50  (FC)  838,026(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26734
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ยันไม่รู้เรื่อง แจกปฏิทินคู่แนบโลโก้

รหัสข่าว: C-221223035098(22 ธ.ค. 65/08:01)

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

Col.Inch: 155.19 ADValue:  (B/W)  147,430.50  (FC)  279,342
PRValue : (B/W)  442,291.50  (FC)  838,026(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26734
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ยันไม่รู้เรื่อง แจกปฏิทินคู่แนบโลโก้

รหัสข่าว: C-221223035098(22 ธ.ค. 65/08:01)

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

Col.Inch: 155.19 ADValue:  (B/W)  147,430.50  (FC)  279,342
PRValue : (B/W)  442,291.50  (FC)  838,026(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัคร พปชร.เปิดครบ4ภาค

รหัสข่าว: C-221222012004(22 ธ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 255.08 ADValue:  (B/W)  306,096  (FC)  420,882
PRValue : (B/W)  918,288  (FC)  1,262,646(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัคร พปชร.เปิดครบ4ภาค

รหัสข่าว: C-221222012004(22 ธ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 255.08 ADValue:  (B/W)  306,096  (FC)  420,882
PRValue : (B/W)  918,288  (FC)  1,262,646(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัคร พปชร.เปิดครบ4ภาค

รหัสข่าว: C-221222012004(22 ธ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 255.08 ADValue:  (B/W)  306,096  (FC)  420,882
PRValue : (B/W)  918,288  (FC)  1,262,646(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัคร พปชร.เปิดครบ4ภาค

รหัสข่าว: C-221222012004(22 ธ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 255.08 ADValue:  (B/W)  306,096  (FC)  420,882
PRValue : (B/W)  918,288  (FC)  1,262,646(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11712
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัคร พปชร.เปิดครบ4ภาค

รหัสข่าว: C-221222012004(22 ธ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 255.08 ADValue:  (B/W)  306,096  (FC)  420,882
PRValue : (B/W)  918,288  (FC)  1,262,646(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: เด็กธรรมนัสอื้อพปชร.เปิดตัว55คน

รหัสข่าว: C-221222004075(22 ธ.ค. 65/04:21)

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

Col.Inch: 191.46 ADValue:  (B/W)  181,887  (FC)  344,628
PRValue : (B/W)  545,661  (FC)  1,033,884(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: เด็กธรรมนัสอื้อพปชร.เปิดตัว55คน

รหัสข่าว: C-221222004075(22 ธ.ค. 65/04:21)

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

Col.Inch: 191.46 ADValue:  (B/W)  181,887  (FC)  344,628
PRValue : (B/W)  545,661  (FC)  1,033,884(x3)

172



ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: เด็กธรรมนัสอื้อพปชร.เปิดตัว55คน

รหัสข่าว: C-221222004075(22 ธ.ค. 65/04:21)

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

Col.Inch: 191.46 ADValue:  (B/W)  181,887  (FC)  344,628
PRValue : (B/W)  545,661  (FC)  1,033,884(x3)

173



ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: เด็กธรรมนัสอื้อพปชร.เปิดตัว55คน

รหัสข่าว: C-221222004075(22 ธ.ค. 65/04:21)

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

Col.Inch: 191.46 ADValue:  (B/W)  181,887  (FC)  344,628
PRValue : (B/W)  545,661  (FC)  1,033,884(x3)

174



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12277
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 'ฝ่ายค้าน'ล็อกเป้า ม.ค. ซักฟอกส่งท้ายรัฐบาล

รหัสข่าว: C-221222011011(22 ธ.ค. 65/04:34)

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

Col.Inch: 101.54 ADValue:  (B/W)  142,156  (FC)  162,464
PRValue : (B/W)  426,468  (FC)  487,392(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12277
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 'ฝ่ายค้าน'ล็อกเป้า ม.ค. ซักฟอกส่งท้ายรัฐบาล

รหัสข่าว: C-221222011011(22 ธ.ค. 65/04:34)

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

Col.Inch: 101.54 ADValue:  (B/W)  142,156  (FC)  162,464
PRValue : (B/W)  426,468  (FC)  487,392(x3)

176



ปีที่: - ฉบับที่: 26734
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: พี่แจ้เอาอยู่

รหัสข่าว: C-221223035106(22 ธ.ค. 65/08:09)

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

Col.Inch: 19.23 ADValue:  (B/W)  18,268.50  (FC)  34,614
PRValue : (B/W)  54,805.50  (FC)  103,842(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: แพ้ยับเยิน

รหัสข่าว: C-221222009090(22 ธ.ค. 65/02:56)

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

Col.Inch: 54.47 ADValue:  (B/W)  54,470  (FC)  108,940
PRValue : (B/W)  163,410  (FC)  326,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เสียงระฆังนับหนึ่งสมรภูมิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221222004085(22 ธ.ค. 65/04:04)

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

Col.Inch: 58.49 ADValue:  (B/W)  55,565.50  (FC)  105,282
PRValue : (B/W)  166,696.50  (FC)  315,846(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26733
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เสียงระฆังนับหนึ่งสมรภูมิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221222004085(22 ธ.ค. 65/04:04)

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

Col.Inch: 58.49 ADValue:  (B/W)  55,565.50  (FC)  105,282
PRValue : (B/W)  166,696.50  (FC)  315,846(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณการเมือง 'บิ๊กตู่' เปรยอยู่อีก 3 เดือน

รหัสข่าว: C-221222020050(22 ธ.ค. 65/04:20)

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

Col.Inch: 133.69 ADValue:  (B/W)  160,428  (FC)  220,588.50
PRValue : (B/W)  481,284  (FC)  661,765.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณการเมือง 'บิ๊กตู่' เปรยอยู่อีก 3 เดือน

รหัสข่าว: C-221222020050(22 ธ.ค. 65/04:20)

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

Col.Inch: 133.69 ADValue:  (B/W)  160,428  (FC)  220,588.50
PRValue : (B/W)  481,284  (FC)  661,765.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16356
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณการเมือง 'บิ๊กตู่' เปรยอยู่อีก 3 เดือน

รหัสข่าว: C-221222020050(22 ธ.ค. 65/04:20)

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

Col.Inch: 133.69 ADValue:  (B/W)  160,428  (FC)  220,588.50
PRValue : (B/W)  481,284  (FC)  661,765.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24967
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'ปฏิทิน' ทำพิษ!?

รหัสข่าว: C-221222021032(22 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 114.67 ADValue:  (B/W)  97,469.50  (FC)  120,403.50
PRValue : (B/W)  292,408.50  (FC)  361,210.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24967
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'ปฏิทิน' ทำพิษ!?

รหัสข่าว: C-221222021032(22 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 114.67 ADValue:  (B/W)  97,469.50  (FC)  120,403.50
PRValue : (B/W)  292,408.50  (FC)  361,210.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11713
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: ใบส้มราคา 62 ล้าน 7กกต.ต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: C-221223037101(22 ธ.ค. 65/07:56)

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

Col.Inch: 30.41 ADValue:  (B/W)  36,492  (FC)  50,176.50
PRValue : (B/W)  109,476  (FC)  150,529.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: แพ้ยับเยิน

รหัสข่าว: I-I221222001356

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2583203
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: แพ้ยับเยิน

รหัสข่าว: I-I221222001356

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

188

https://www.thairath.co.th/news/politic/2583203
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: แพ้ยับเยิน

รหัสข่าว: I-I221222001356

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