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ข่าวประจ าวันที่ 23 ธนัวาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 288/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 25 ธันวาคม 2565 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต. ประกอบเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ประทานถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
1 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.' ประกอบพิธีสงฆ์ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 3 
3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ระดับสูง รุ่นที่ 13 
8 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. 13 นักการเมือง – ภาคธุรกิจ 
ร่วมอบรมเพียบ 

9 

5 มติชนออนไลน์ ปฐมนิเทศ พตส. 13 'น้องสะใภ้นายกฯ - นักการเมือง' ร่วม กกต. 
หวังเป็นส่วนหนึ่งดันภารกิจเลือกตั้งส าเร็จ 

13 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รับรายงานปม 'ปฏิทินสายัณห์ - ตู่ ' ย้ าไม่มีหน้าที่สอบเงิน 
ผิดกฎหมาย 

15 

7 ข่าวสดออนไลน์ เลขาฯ กกต. ชี้ปฏิทิน ส.ส.พปชร. คู่ ‘บิ๊กตู่’ เผยแพร่ในโซเชียลได้ 
ไม่ได้แจกประชาชน 

23 

8 มติชนออนไลน์ เลขาฯ กกต. ขอดูข้อเท็จจริง 'ปฏิทินสายัณห์' ย้ าพรรคการเมือง - ส.ส. 
ระวังช่วงหาเสียง 

25 

9 MGR ออนไลน์ กกต. รับมีกรอบเลือกตั้งทั้งยุบสภา-ครบวาระ เชื่อการเมืองรู้ปีใหม่
ระวังแจกของ โยนสอบเงินบริจาค 

27 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 แนวหน้าออนไลน์ ส.ส. ฟังทางนี้ ! เลขาฯ กกต. แจง 'ปฏิทิน'แบบไหนแจกได ้- ไม่ได ้ 30 
11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา - ครบวาระ 32 
12 แนวหน้าออนไลน์ กกต. กางกรอบ 'ปฏิทินเลือกตั้ง' ชี้พรรคการเมืองด่านแรกตรวจสอบ

คนบริจาค 
37 

13 มติชนออนไลน์ เลขา กกต. แจงพรรคการเมืองต้องตรวจสอบเงินบริจาคเป็นด่านแรก 
ไม่ใช่หน้าที ่กกต. 

40 

14 มติชนออนไลน์ กกต. วางปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ 2 สูตร ‘ยุบสภา - ตู่อยู่ครบวาระ’ 
เผยแบ่ง 400 เขตใหม่วาง 3 โมเดล 

42 

15 มติชนออนไลน์ เลขาฯ กกต. เผย กรอบปฏิทินเลือกตั้งพร้อมแล้ว เตรียมทาบหากสภา
สิ้นอายุ 

45 

16 หนังสือพิมพ์ข่าวสด กกต. ยันแบ่งเขตไม่ช้า - มีปฏิทินแล้ว 48 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน 'กกต.' ซุ่มรับมือเกม 'ยุบสภา' ท าปฏิทินเลือกตั้ง 49 
2 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. ซุ่มท าปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ รับมือ 'ยุบสภา' 53 
3 ข่าวสดออนไลน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม - ใบส้มราคา 62 ล้าน 7 กกต. ต้องรับผิดชอบ 57 
4 คมชัดลึกออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่น กกต. สอบปฏิทินนายกฯ แล้ว 60 
5 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' บุก 'กกต.' ร้องสอบ ส.ส. พรรค พปชร. ท ากราฟิกปฏิทิน

คู ่“บิ๊กตู่” ใส่โลโก้ รทสช. ผิดหรือไม่ 
63 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ส.ส. สายัณห์' ท าปฏิทินคู่นายกฯ 
 ใส่โลโก ้รทสช. 

67 

7 ข่าวสดออนไลน์ เอาแล้ว ! ยื่น กกต. สอบ สายัณห์ ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินขึ้นรูปคู่ ‘ตู่’ 
ชี้โทษตัดสิทธิ 10 ปี 

69 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ส.ส.พปชร. งานเข้า เจอร้อง กกต. สอบ.ปฏิทินรูปคู่ "บิ๊กตู่” หากผิด
เว้นวรรค 10 ปี 

71 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 แนวหน้าออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ'สายัณห์' ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินคู่ 'บิ๊กตู'่ 75 
10 MGR ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "สายัณห์” ส.ส.พปชร. ท าปฏทิินขึ้นรูปคู่ 

"ประยุทธ์” ชี้แม้ยังไม่ผลิตแต่ความผิมส าเร็จแล้ว 
77 

11 MGR ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ”ร้อง กกต. สอบ ส.ส.พปชร. ท ากราฟฟิกปฏิทินคู่ "บิ๊กตู”่
ใส่โลโก้ รทสช. ผิดหรือไม่ 

79 

12 ข่าวสดออนไลน์ 55 ผู้สมัคร พปชร. เปิดครบ 4 ภาคพา ‘ป้อม’ นายกคนที่ 30 “ตู่”
โบ้ยไม่รู้ - ปฏิทินรูปคู่ 

80 

13 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พปชร. จ่อเปลี่ยน กก.บห. ชุดใหม่ 90 
14 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ชวน” เผย ส.ส. แห่ใช้งบ กมธ. ไปญี่ป่น 92 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ก็อซซิปการเมือง : พี่แจ้เอาอยู่ 95 
2 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยามรัฐ 96 
3 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ชดใช้แจกใบส้ม 99 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : สุจริตแต่ไม่เที่ยงธรรม ? 100 
5 หนังสือพิมพ์ 

บางกอกทูเดย์ 
วิเคราะห์ : หน้าที่ กกต. ที่สังคมอยากเห็น แตกต่างกับบทบาท กกต.
ยุคประยุทธ์ ท า 

101 

6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : ใบส้มราคา 62 ล้าน 7 กกต. ต้องรับผิดชอบ 104 
7 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 105 
8 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 107 
9 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ฅนปนข่าว : เปลี่ยนสีเสื้อ (อีกรอบ) 109 
10 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 110 
11 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เทียบท่าหน้า 3 : ใหญ่กว่าเดิม 111 
12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลังเลเลือกเส้นทาง ! 112 
13 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : ย้อนดูกฎเหล็ก 180 วัน 

พรรครัฐบาลได้เปรียบหรือไม่ ? 
114 
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22 ธันวาคม 2565 12:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. คณะผู้บริหารและพนักงาน กกต. 
ร่วมในพิธี โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดหลักสี่ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดย ศาสตราจารย์สันทัด ได้จุดธูปเทียน 
หน้าโต๊ะหมู่บูชา ก่อนที่จะเปิดกรวยดอกไม้และถวายค านับเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
จากนั้นร่วมกันเจริญจิตตภาวนา และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1815992/  

กกต. ประกอบพิธสีงฆถ์วายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

https://www.dailynews.co.th/news/1815992/
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วันที่ 22 ธ.ค. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 10 รูป 
โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการ 
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารและพนักงาน กกต. ร่วมในพิธีเพ่ือขอ
ประทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา โดยมีล าดับดังนี้ พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดหลักสี่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ศาสตราจารย์สันทัด จุดธูปเทียน 
หน้าโต๊ะหมู่บูชา ก่อนที่จะเปิดกรวยดอกไม้และถวายค านับเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
จากนั้นร่วมกันเจริญจิตตภาวนา และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000121292     

กกต. ประกอบเจริญพระพุทธมนต ์ตักบาตร ประทานถวายพระพรชัยมงคล 
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000121292
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วันที่ 22 ธันวาคม 2565, 14.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด
การศึกษาอบรม และการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) จ านวน 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 ซึ่งการศึกษาอบรม
หลักสูตรดังกล่าวสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่  เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 - 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/309629  

กกต. เปิดการอบรมหลกัสูตรการพัฒนาการเมอืงและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นที่ 13 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/309629
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22 ธันวาคม 2565 15:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 
จ านวน 136 คน ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ก่อนที่จะเดินทางไป
โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 

โดย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวแสดงความยินดี 
และต้อนรับนักศึกษา 136 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาและจะเป็นส่วนหนึ่งของ กกต. ในการท าภารกิจสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎี กระบวนการถกแถลง 
วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น รวมทั้งกรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

กกต. ปฐมนิเทศหลักสตูร พตส.13  
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 ประชามติ กิจการพรรคการเมือง และน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานด้านการเมืองและด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึง
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และอยากให้ทุกคนทราบว่า การเข้าร่วมอบรมครั้งนี ้
เปรียบเหมือนกลยุทธ์อันหนึ่งที่จะท าให้บรรลุภารกิจของ กกต. ตามกรอบรัฐธรรมนูญนั้น คือภารกิจหลักจัดการเลือกตั้ง
อย่างสุจริต เที่ยงธรรม สองส่งเสริมให้ความรู้ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขและสามเกี่ยวข้องกับการเมือง พรรคการเมืองโดยตรงคือการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็น  
สถาบันพรรคการเมืองภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ กกต. ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้ารับการอบรมมาจาก
หลากหลายภาคส่วนทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจและนักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ กกต.  ถือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจบทบาทและพันธกิจของ กกต. และเป็นคนต่อยอดความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับคนในองค์กร เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งในการเป็นเครือข่ายของ กกต. ในการกระจายความรู้ในองค์กร 
อีกทั้งส่วนส าคัญในการเข้าชั้นเรียนคือการเรียนภาคทฤษฎีและการกระชุมกลุ่ม การวิพากษ์ถกแถลง จะเป็นตัวจักรส าคัญ 
ที่นักศึกษาที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ น าความรู้ ความเข้าใจมาร่วมแสดงความเห็นนั้นจะเป็นผลส าคัญเพ่ือการ
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ และการด าเนินการต่าง ๆ ของ กกต. ให้สัมฤทธิผลได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 13 มาจากพรรคการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า นางผ่องพรรณ 
จันทร์โอชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันฝึกอบรมที่คัดสรรองค์ความรู้คู่เครือข่ายในการปรับตัวในโลกยุคดิจิทัล  
สมาคมต ารวจ ซึ่งเป็นภรรยา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  พล.ต.ท.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1817423/  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/1817423/
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วันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 13:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สถาบันพัฒนา
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสู ตรพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 จ านวน 136 คน ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด 
ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษา 136 คนที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เข้าศึกษา และจะเป็นส่วนหนึ่งของ กกต. ในการท าภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ศาสตราจารย์สันทัด กล่าวว่า การอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎี กระบวนการถกแถลง 
วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น รวมทั้งกรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
ประชามติ กิจการพรรคการเมือง และน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานด้านการเมืองและด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

กกต. ปฐมนิเทศหลักสตูร พตส.13 
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“อยากให้ทุกคนทราบว่าการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เปรียบเหมือนกลยุทธ์อันหนึ่งที่จะท าให้บรรลุภารกิจของ กกต.

ตามกรอบรัฐธรรมนูญนั้นคือภารกิจหลักจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต เที่ยงธรรม สองส่งเสริมให้ความรู้ทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามเกี่ยวข้องกับการเมือง  
พรรคการเมืองโดยตรงคือการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันพรรคการเมืองภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของภารกิจ กกต.” 

ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้ารับการอบรมมาจากหลากหลายภาคส่วนทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจและนักวิชาการ 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ กกต. ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจบทบาทและพันธกิจของ กกต.
และเป็นคนต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนในองค์กร เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งในการเป็นเครือข่าย 
ของ กกต. ในการกระจายความรู้ในองค์กร อีกทั้งส่วนส าคัญในการเข้าชั้นเรียนคือการเรียนภาคทฤษฎีและการประชุมกลุ่ม 
การวิพากษ์ถกแถลง จะเป็นตัวจักรส าคัญ ที่นักศึกษาที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ  น าความรู้ ความเข้าใจมาร่วมแสดงความเห็น
นั้นจะเป็นผลส าคัญเพ่ือการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการด าเนินการต่าง  ๆ ของ กกต. 
ให้สัมฤทธิผลได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 13 มาจากพรรคการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า  นางผ่องพรรณ 
จันทร์โอชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันฝึกอบรมที่คัดสรรองค์ความรู้คู่เครือข่ายในการปรับตัวในโลกยุคดิจิทัล 
สมาคมต ารวจ ซึ่งเป็นภรรยา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกรัฐมนตรี  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3738311  
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3738311
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21 ธ.ค. 2565 14:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวระหว่างการอบรม
เชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด รุ่นที่ 4 
ตอนหนึ่งว่า ส าหรับการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ต้องมีกฎหมายและระเบียบ ซึ่งระเบียบออกไม่นานหากกฎหมาย  
มีผลบังคับใช้แล้ว และต้องมีเขตเลือกตั้ง โดยการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น ส านักงาน กกต.  ยืนยันว่าท าตามกฎหมาย 
เพียงแต่อาจจะไม่ถูกใจในทางการเมืองในบางพ้ืนที่บ้าง แต่คิดว่าเรามีค าอธิบาย ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเขตเลือกตั้งใด  
อยู่ที่ส่วนกลาง แต่มีข้อมูลเพื่อเตรียมการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดที่เตรียมไว้ อาจจะมีการศึกษาภูมิประเทศแต่ละจังหวัด 
เพราะเรามีเวลาน้อย ดังนั้น เขตเลือกตั้งจึงเป็นข้อมูลในแต่ละจังหวัดที่มีการเตรียมไว้เมื่อมีกฎหมายออกมาบังคับใช้  

กกต. แจง เงื่อนไขแบ่งเขตเลอืกตั้ง - ค่าหาเสยีงพรรคกับผู้สมัครคนละเบอร ์
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ทั้งนี้ การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น จะต้องรอ 2 เงื่อนไขคือ 1. กฎหมายและระเบียบ 2.จ านวนประชากร ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีจ านวนประชากรในมือ แต่มีการประสานกระทรวงมหาดไทย ให้ประกาศข้อมูล
ประชากรโดยเร็ว ภายในต้นปี ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งจุดนี้กระทบกับพรรคการเมือง เพราะท าให้เตรียมคน
ลงสมัครรับเลือกตั้งยังไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าเขตเลือกตั้งอยู่ตรงไหน ดังนั้นอย่างไรก็ต้องรอเขตเลือกตั้ง เพราะมีความเปลี่ยนแปลง
เป็น 400 เขตเลือกตั้ง 

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ตามกฎหมายใหม่มีความสบายใจคือไพรมารีโหวตอ่อนตัว ทั้งเรื่องใช้ 1 สาขา
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดท าให้พรรคสามารถส่งผู้สมัครได้ง่ายกว่าเดิม และเรื่องการประชุม  
ไม่ได้เข้มข้นเหมือนแบบเดิม ซึ่งถ้าเป็นการท าไพรมารีตามกฎหมายเดิมพูดได้เลยว่าไม่มีพรรคไหนส่งผู้สมัครได้ครบ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายยังไม่ออก จ านวนประชากรยังไม่ประกาศ เขตเลือกตั้งยังไม่มี ก็จะกลายเป็นการผลักเรื่อง
พวกนี้ไปที่พรรคการเมือง ดังนั้นอยากให้ศึกษากฎหมายใหม่ และหารือ ส านักงาน กกต. ซึ่งยืนยันว่าส านักงาน กกต.
จะท างานร่วมกับพรรคการเมืองเหมือนที่เคยท า และในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะท างานใกล้ชิดกว่าเดิม นอกจากนั้น  
อยากฝากเรื่องค่าใช้จ่ายพรรค เพราะเวลาบังคับใช้ในการหาเสียงต่างกัน หากครบวาระ 180 วันและยังนับต่อไปอีก 
45 วัน ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งหากไม่ยุบสภา ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้น 
ให้เก็บหลักฐานไว้ อีกทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายหาเสียง ผู้สมัคร กับพรรคจะแยกกัน เพราะเป็นคนละเบอร์กัน  
ดังนั้นเวลาหาเสียงก็จะมี 2 เบอร์ จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงต่างไปจากแบบเบอร์เดียวกัน 

“จากนี้ไปประมาณ 3 เดือนจะครบวาระ แต่ก่อนครบวาระอาจจะมีเหตุอ่ืนเกิดขึ้นก็ได้ แต่ยืนยันว่าส านักงาน กกต.
พร้อมให้ค าตอบทั้งเรื่องความรู้และวิธีปฏิบัติให้กับทุกพรรค ขอให้ความมั่นใจว่าส านักงาน กกต. จะร่วมกับพรรคการเมือง
เพ่ือให้ผ่านไปได้จนถึงวันเลือกตั้งด้วยดี” เลขาธิการ กกต. กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2583393  
 
 
 
 
 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2583393
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22 ธ.ค. 2565 14:31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กล่าวถึงความคืบหน้าการสั่งการให้ ผอ.กกต. ประจ าจังหวัด ไปท าไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ว่า ตามที่เราย้ า
เสมอมาว่า ส านักงานฯ เรามีความพร้อมในการบริหารและทางธุรการ แต่สิ่งที่เรารอคือร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ 
จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ซึ่งกิจกรรมในการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าจะเลือกตั้งครั้งไหนหรือกฎหมายฉบับไหนก็จะมีกิจกรรม
เหมือนกัน คือ ถ้านับจากอายุสภาสิ้นสุดลงจนถึงวันเลือกตั้งและวันประกาศผลการเลือกตั้งก็เหมือนกันทุกครั้ง แต่สิ่งที่ต่างกัน
คือระยะเวลา ถ้าครบวาระสภาให้นับ 45 วัน แต่ยุบสภานับไม่น้อยกว่า 45 วัน และไม่เกิน 60 วัน เพียงแต่ถ้ายุบสภา 

กกต. รับมีกรอบเลอืกตัง้ ทั้งยุบสภา – ครบวาระ 
เชื่อการเมอืงรู้ ปีใหม่ระวังแจกของ โยนสอบเงินบริจาค 
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มันจะมีเวลาในกิจกรรมมากขึ้น เช่นเวลาในการหาเสียงของพรรคการเมือง ส่วนบางกิจกรรมที่กฎหมายก าหนดเวลา

ไว้อยู่แล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอายุสภาจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด กกต. มีแผนงานกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ไว้แล้ว เรียกว่ามันเป็นปฏิทินการท างานของส านักงานฯ 

เมื่อถามว่า ตอนนี้เวลายังไม่ชัดเจนเรามีการติดตามการท ากิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างไรบ้าง  
นายแสวง กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจช่วยพรรคการเมือง เพราะพรรคเมืองนอกจากจะไปพะวง เรื่องการ 
ออกไปหาเสียงแล้ว ยังต้องมาพะวงกับเงื่อนไขในการที่จะท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่จะท าให้พรรคการเมือง  
ส่งผู้สมัครได้คือเขตเลือกตั้ง วันนี้ยังไม่มี กกต. เองก็ต้องรอกฎหมายลูก ซึ่งเขตเลือกตั้งเองตอนนี้รออยู่ 2 อย่าง 
คือ ต้องรอกฎหมายมีผลใช้บังคับ และรอจ านวนประชากรที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 
เข้าใจว่า ทางกระทรวงคงจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการออกประกาศ แต่คงไม่นาน โดยเราได้ประสานงานไปยัง
กระทรวงมหาดไทยแล้วว่าเราต้องการทราบจ านวนประชากร ณ วันที่  31 ธ.ค. 2565 ซึ่ งทางกระทรวง 
ก็ให้ความร่วมมือด้วยดี และนั่นจึงจะมีเขตเลือกตั้ง โดยในกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งกฎหมายยังให้ประชาชน  
ผู้สมัคร พรรคการเมืองเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแบ่งเขตของส านักงานฯ  ด้วย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ 
คงต้องใช้เวลา แต่ก็คงไม่นาน และเม่ือพรรคการเมืองทราบเขตเลือกตั้งแล้วก็ค่อยไปท าไพรมารีโหวตได้ 

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการแบ่งเขตเลือกตั้งหลังกฎหมายลูกใช้บังคับและเมื่อทราบจ านวนประชากรแล้ว 
นายแสวง กล่าวว่า ตามจริงเราแบ่งเขตจากเดิม 350 เป็น 400 เขตแล้ว เราเตรียมข้อมูลทางธุรการไว้แล้ว เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวร่างเขต 3 รูปแบบ ตรงนี้ตนมองว่าไม่ได้ใช้เวลาอะไรมาก แต่สิ่งที่จะใช้เวลาคือการให้ประชาชน ผู้สมัคร พรรคการเมือง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะใช้เวลา 1 - 2 สัปดาห์ 

เมื่อถามว่า ถ้ามีการยุบสภาในช่วงวันที่ 15 มี.ค. กกต. วางปฏิทินการจัดการเลือกตั้งอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า 
เราไม่สมมติ เรามีปฏิทินการท างานทั้งสองอย่างแล้ว เมื่อถามย้ าว่า ปฏิทินวันเลือกตั้งยังเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม หรือไม่ 
นายแสวง ย้ าว่า เราไม่สมมติ เพราะมีเวลาของมัน เมื่อทาบลงไปจะทราบเลย เพราะทุกกิจกรรมบังคับด้วยกฎหมาย 
จะไปลดกิจกรรมหรือน าออกไม่ได้ ถ้าเป็นยุบสภา เราก็เอาไปทาบก็จะรู้ทันทีว่าวันเลือกตั้งคือวันอะไร เพราะแต่ละเรื่อง 
เป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดไว้อยู่แล้ว กกต. ไม่ได้ท าเกินกฎหมาย” 

เมื่อถามย้ าถึงผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมืองแล้วไปลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดเรื่องนี้ เราจะดูแลอย่างไรได้บ้าง  
นายแสวง กล่าวว่า กฎหมายมีความชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนมากพรรคการเมืองเข้าใจ ใครไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือ ส.ส. ลงพ้ืนที่เท่ากัน ตนมองว่าคนมีต าแหน่งต่างหากที่ต้องระวังกว่า แต่ตั้งแต่มีกฎหมาย 180 วันมานั้น 
ไม่ได้ยินว่ามีใครจะมาร้องว่าใครใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปท าเกินเลยกฎหมาย 
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ส่วนกรณี นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ท าปฏิทินรูปคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม ว่า กกต. ได้รับรายงานทุกเรื่อง ซึ่ งมันเป็นเรื่องที่อยู่ ในคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบเป็นปฏิทินแต่เขายังไม่ได้ท าเป็นปฏิทิน และเท่าที่ฟังค าชี้แจงของเขาที่บอกว่าท าเป็นป้าย ซึ่งรูปแบบของป้าย
ท าในเชิงปฏิทินก็ได้ หรือถ้าเป็นรูปแบบปฏิทินแล้วไปหาเสียงในโซเชียลฯ ก็ได้ แต่ปฏิทินแบบเดิม ๆ แล้วน าไปแจกไม่ได้ 
เพราะนั่นจะถือเป็นทรัพย์สินแล้ว แต่ถ้าอยู่ในโซเชียลฯ เป็นป้ายได้เพราะไม่ได้แจกประชาชน มันเป็นการสื่อถึง
ประชาชน อวยพรประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

เมื่อถามว่า ในช่วงนี้ใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. จะท าของแจกจ่ายประชาชน มีข้อก าชับอะไรพิเศษหรือไม่  
นายแสวง กล่าวว่า ไม่ต้องก าชับ เชื่อว่า ทุกคนรู้ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง เห็นหรือไม่พอคนคิด
จะท าปฏิทินก็เกิดปัญหาทันที แค่คิดนะ ตนไม่รู้ว่าเค้าคิดจะท าอะไร ก็มีการตรวจสอบ เขาต้องระวังอยู่แล้ว  
ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบดี 

นายแสวง ยังกล่าวถึงการตรวจสอบเงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง ว่า เรื่องเงินบริจาคคนแรกที่ตรวจสอบ 
คือ พรรคการเมือง เพราะกฎหมายก าหนดให้พรรครับบริจาคและประกาศให้ประชาชนทราบ จากนั้นจึงส่งให้ กกต. 
และ กกต. ก็จะประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป เท่ากับว่ามีการตรวจสอบ 2 ชั้น แต่จะตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหน 
คือ ดูจากกรณีบุคคลมีสัญชาติไทย เราเองก็ดูจากเลขบัตรประชาชน แต่ถ้าบอกว่าเป็นเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้
มันต้องมีหน่วยตรวจสอบ ไม่ใช่อยู่เฉย ๆ ให้ กกต. ไปตรวจสอบ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของกกต.ที่จะไปตรวจสอบ 
ซึ่งเรื่องนี้เมื่อมีการร้องเรียนมาเราก็ตรวจสอบ 

เมื่อถามย้ าว่า ถ้าตรวจสอบมาแล้วเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายจะด าเนินการอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า 
มันมีกฎหมายรองรับอยู่ อย่าเพิ่งคะเนไปถึงเรื่องนั้นขอให้ดูข้อเท็จจริงก่อน เพราะอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000121380 
https://www.naewna.com/politic/699896 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3739540 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3738750  
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7426156 
https://www.dailynews.co.th/news/1816616/ 
https://www.naewna.com/politic/699892 
https://www.thansettakij.com/politics/551007 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000121380
https://www.naewna.com/politic/699896
https://www.matichon.co.th/politics/news_3739540
https://www.matichon.co.th/politics/news_3738750
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7426156
https://www.dailynews.co.th/news/1816616/
https://www.naewna.com/politic/699892
https://www.thansettakij.com/politics/551007
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1 

ก็อซซิปการเมือง : พี่แจ้เอาอยู ่
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วันที่ 23 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2565 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน / กิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัตงานของกลุ่มภารกิจบริหารกลาง 
ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย ส านักบริหารทั่วไป ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และส านักการคลัง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมตดิตามการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารกลาง 
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รหัสข่าว: I-I221222002337

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699892
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา-ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I221222002345

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/551007
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา-ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I221222002345

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/551007
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา-ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I221222002345

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/551007
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา-ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I221222002345

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/551007
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ กกต.”ยัน มีกรอบปฏิทินเลือกตั้งไว้แล้ว ทั้งยุบสภา-ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I221222002345

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

36

https://www.thansettakij.com/politics/551007
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: กกต.กางกรอบ'ปฏิทินเลือกตั้ง' ชี้พรรคการเมืองด่านแรกตรวจสอบคนบริจาค

รหัสข่าว: I-I221222002377

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

37

https://www.naewna.com/politic/699896
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: กกต.กางกรอบ'ปฏิทินเลือกตั้ง' ชี้พรรคการเมืองด่านแรกตรวจสอบคนบริจาค

รหัสข่าว: I-I221222002377

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699896
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: กกต.กางกรอบ'ปฏิทินเลือกตั้ง' ชี้พรรคการเมืองด่านแรกตรวจสอบคนบริจาค

รหัสข่าว: I-I221222002377

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699896
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: เลขากกต. แจงพรรคการเมืองต้องตรวจสอบเงินบริจาคเป็นด่านแรก ไม่ใช่หน้าที่กกต.

รหัสข่าว: I-I221222002380

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

40

https://www.matichon.co.th/politics/news_3738750
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: เลขากกต. แจงพรรคการเมืองต้องตรวจสอบเงินบริจาคเป็นด่านแรก ไม่ใช่หน้าที่กกต.

รหัสข่าว: I-I221222002380

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

41

https://www.matichon.co.th/politics/news_3738750
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:46
หัวข้อข่าว: กกต.วางปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ 2 สูตร ‘ยุบสภา-ตู่อยู่ครบวาระ’ เผยแบ่ง 400 เขตใหม่วาง 3 โมเดล

รหัสข่าว: I-I221223000757

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

42

https://www.matichon.co.th/politics/news_3739540
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:46
หัวข้อข่าว: กกต.วางปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ 2 สูตร ‘ยุบสภา-ตู่อยู่ครบวาระ’ เผยแบ่ง 400 เขตใหม่วาง 3 โมเดล

รหัสข่าว: I-I221223000757

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

43

https://www.matichon.co.th/politics/news_3739540
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:46
หัวข้อข่าว: กกต.วางปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ 2 สูตร ‘ยุบสภา-ตู่อยู่ครบวาระ’ เผยแบ่ง 400 เขตใหม่วาง 3 โมเดล

รหัสข่าว: I-I221223000757

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3739540
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. เผย กรอบปฏิทินเลือกตั้งพร้อมแล้ว เตรียมทาบหากสภาสิ้นอายุ

รหัสข่าว: I-I221222002325

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3738475
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. เผย กรอบปฏิทินเลือกตั้งพร้อมแล้ว เตรียมทาบหากสภาสิ้นอายุ

รหัสข่าว: I-I221222002325

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3738475
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. เผย กรอบปฏิทินเลือกตั้งพร้อมแล้ว เตรียมทาบหากสภาสิ้นอายุ

รหัสข่าว: I-I221222002325

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

47

https://www.matichon.co.th/politics/news_3738475
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11714
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.ยันแบ่งเขตไม่ช้า-มีปฏิทินแล้ว

รหัสข่าว: C-221224037009(23 ธ.ค. 65/08:02)

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

Col.Inch: 30.17 ADValue:  (B/W)  36,204  (FC)  49,780.50
PRValue : (B/W)  108,612  (FC)  149,341.50(x3)

48



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'ซุ่มรับมือเกม'ยุบสภา' ทำปฏิทินเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221223020048(23 ธ.ค. 65/05:18)

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

Col.Inch: 231.72 ADValue:  (B/W)  278,064  (FC)  382,338
PRValue : (B/W)  834,192  (FC)  1,147,014(x3)

49



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'ซุ่มรับมือเกม'ยุบสภา' ทำปฏิทินเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221223020048(23 ธ.ค. 65/05:18)

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

Col.Inch: 231.72 ADValue:  (B/W)  278,064  (FC)  382,338
PRValue : (B/W)  834,192  (FC)  1,147,014(x3)

50



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'ซุ่มรับมือเกม'ยุบสภา' ทำปฏิทินเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221223020048(23 ธ.ค. 65/05:18)

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

Col.Inch: 231.72 ADValue:  (B/W)  278,064  (FC)  382,338
PRValue : (B/W)  834,192  (FC)  1,147,014(x3)

51



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'ซุ่มรับมือเกม'ยุบสภา' ทำปฏิทินเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-221223020048(23 ธ.ค. 65/05:18)

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

Col.Inch: 231.72 ADValue:  (B/W)  278,064  (FC)  382,338
PRValue : (B/W)  834,192  (FC)  1,147,014(x3)

52



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16358
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: กกต.ซุ่มทำปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ รับมือ'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-221224038088(23 ธ.ค. 65/07:36)

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

Col.Inch: 225.83 ADValue:  (B/W)  270,996  (FC)  372,619.50
PRValue : (B/W)  812,988  (FC)  1,117,858.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16358
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: กกต.ซุ่มทำปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ รับมือ'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-221224038088(23 ธ.ค. 65/07:36)

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

Col.Inch: 225.83 ADValue:  (B/W)  270,996  (FC)  372,619.50
PRValue : (B/W)  812,988  (FC)  1,117,858.50(x3)

54



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16358
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: กกต.ซุ่มทำปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ รับมือ'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-221224038088(23 ธ.ค. 65/07:36)

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

Col.Inch: 225.83 ADValue:  (B/W)  270,996  (FC)  372,619.50
PRValue : (B/W)  812,988  (FC)  1,117,858.50(x3)

55



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16358
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: กกต.ซุ่มทำปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ รับมือ'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-221224038088(23 ธ.ค. 65/07:36)

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

Col.Inch: 225.83 ADValue:  (B/W)  270,996  (FC)  372,619.50
PRValue : (B/W)  812,988  (FC)  1,117,858.50(x3)

56



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม - ใบส้มราคา 62 ล้าน 7กกต.ต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I221222002386

 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_7425731
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม - ใบส้มราคา 62 ล้าน 7กกต.ต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I221222002386

 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_7425731
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม - ใบส้มราคา 62 ล้าน 7กกต.ต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I221222002386

 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_7425731
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่นกกต.สอบปฏิทินนายกฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I221222002400

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/539336
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่นกกต.สอบปฏิทินนายกฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I221222002400

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/539336
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่นกกต.สอบปฏิทินนายกฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I221222002400

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/539336
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'บุก'กกต.'ร้องสอบ ส.ส.พรรค พปชร.ทำกราฟิกปฏิทินคู่บิ๊กตู่ใส่โลโก้ รทสช.ผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221222002440

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409417
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'บุก'กกต.'ร้องสอบ ส.ส.พรรค พปชร.ทำกราฟิกปฏิทินคู่บิ๊กตู่ใส่โลโก้ รทสช.ผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221222002440

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409417
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'บุก'กกต.'ร้องสอบ ส.ส.พรรค พปชร.ทำกราฟิกปฏิทินคู่บิ๊กตู่ใส่โลโก้ รทสช.ผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221222002440

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/409417
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'บุก'กกต.'ร้องสอบ ส.ส.พรรค พปชร.ทำกราฟิกปฏิทินคู่บิ๊กตู่ใส่โลโก้ รทสช.ผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221222002440

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

66

https://siamrath.co.th/n/409417
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ส.ส.สายัณห์' ทำปฏิทินคู่นายกฯ ใส่โลโก้ รทสช.

รหัสข่าว: I-I221222002788

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

67

https://www.thaipost.net/x-cite-news/289207/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ส.ส.สายัณห์' ทำปฏิทินคู่นายกฯ ใส่โลโก้ รทสช.

รหัสข่าว: I-I221222002788

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/289207/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ยื่น กกต.สอบ สายัณห์ ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินขึ้นรูปคู่ ‘ตู่’ ชี้โทษตัดสิทธิ10ปี

รหัสข่าว: I-I221222002792

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

69

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7425809
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ยื่น กกต.สอบ สายัณห์ ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินขึ้นรูปคู่ ‘ตู่’ ชี้โทษตัดสิทธิ10ปี

รหัสข่าว: I-I221222002792

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7425809
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: ส.ส.พปชร. งานเข้า เจอร้องกกต.สอบ.ปฏิทินรูปคู่"บิ๊กตู่”หากผิดเว้นวรรค 10 ปี

รหัสข่าว: I-I221222002821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/550975
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: ส.ส.พปชร. งานเข้า เจอร้องกกต.สอบ.ปฏิทินรูปคู่"บิ๊กตู่”หากผิดเว้นวรรค 10 ปี

รหัสข่าว: I-I221222002821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/550975
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: ส.ส.พปชร. งานเข้า เจอร้องกกต.สอบ.ปฏิทินรูปคู่"บิ๊กตู่”หากผิดเว้นวรรค 10 ปี

รหัสข่าว: I-I221222002821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/550975
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: ส.ส.พปชร. งานเข้า เจอร้องกกต.สอบ.ปฏิทินรูปคู่"บิ๊กตู่”หากผิดเว้นวรรค 10 ปี

รหัสข่าว: I-I221222002821

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

74

https://www.thansettakij.com/politics/550975
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.สอบ'สายัณห์' ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินคู่'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I221222002833

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699843
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.สอบ'สายัณห์' ส.ส.พปชร. ปมปฏิทินคู่'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I221222002833

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/699843
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "สายัณห์”ส.ส.พปชร. ทำปฏิทินขึ้นรูปคู่ "ประยุทธ์” ชี้แม้ยังไม่ผลิตแต่ความ...

รหัสข่าว: I-I221222002854

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000121318
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "สายัณห์”ส.ส.พปชร. ทำปฏิทินขึ้นรูปคู่ "ประยุทธ์” ชี้แม้ยังไม่ผลิตแต่ความ...

รหัสข่าว: I-I221222002854

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000121318
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”ร้อง กกต.สอบ ส.ส.พปชร.ทำกราฟฟิกปฏิทินคู่"บิ๊กตู่”ใส่โลโก้ รทสช.ผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221222002342

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000121394
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 55ผู้สมัครพปชร.เปิดครบ4ภาคพา‘ป้อม’นายกคนที่ 30 ตู่โบ้ยไม่รู้-ปฏิทินรูปคู่

รหัสข่าว: I-I221222002021

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7425549
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 16

หัวข้อข่าว: พปชร.จ่อเปลี่ยนกก.บห.ชุดใหม่

รหัสข่าว: C-221223008020(23 ธ.ค. 65/05:28)

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

Col.Inch: 96.56 ADValue:  (B/W)  115,872  (FC)  144,840
PRValue : (B/W)  347,616  (FC)  434,520(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 16

หัวข้อข่าว: พปชร.จ่อเปลี่ยนกก.บห.ชุดใหม่

รหัสข่าว: C-221223008020(23 ธ.ค. 65/05:28)

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

Col.Inch: 96.56 ADValue:  (B/W)  115,872  (FC)  144,840
PRValue : (B/W)  347,616  (FC)  434,520(x3)

91



ปีที่: - ฉบับที่: 26735
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: ชวนเผยส.ส.แห่ใช้งบกมธ.ไปญี่ป่น

รหัสข่าว: C-221224035050(23 ธ.ค. 65/07:35)

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

Col.Inch: 154.30 ADValue:  (B/W)  146,585  (FC)  277,740
PRValue : (B/W)  439,755  (FC)  833,220(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26735
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: ชวนเผยส.ส.แห่ใช้งบกมธ.ไปญี่ป่น

รหัสข่าว: C-221224035050(23 ธ.ค. 65/07:35)

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

Col.Inch: 154.30 ADValue:  (B/W)  146,585  (FC)  277,740
PRValue : (B/W)  439,755  (FC)  833,220(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26735
วันที่: เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: ชวนเผยส.ส.แห่ใช้งบกมธ.ไปญี่ป่น

รหัสข่าว: C-221224035050(23 ธ.ค. 65/07:35)

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

Col.Inch: 154.30 ADValue:  (B/W)  146,585  (FC)  277,740
PRValue : (B/W)  439,755  (FC)  833,220(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26734
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: พี่แจ้เอาอยู่

รหัสข่าว: C-221223004020(23 ธ.ค. 65/02:19)

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

Col.Inch: 19.19 ADValue:  (B/W)  18,230.50  (FC)  34,542
PRValue : (B/W)  54,691.50  (FC)  103,626(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24968
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-221223021035(23 ธ.ค. 65/04:28)

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

Col.Inch: 88.46 ADValue:  (B/W)  75,191  (FC)  92,883
PRValue : (B/W)  225,573  (FC)  278,649(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24968
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-221223021035(23 ธ.ค. 65/04:28)

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

Col.Inch: 88.46 ADValue:  (B/W)  75,191  (FC)  92,883
PRValue : (B/W)  225,573  (FC)  278,649(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24968
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-221223021035(23 ธ.ค. 65/04:28)

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

Col.Inch: 88.46 ADValue:  (B/W)  75,191  (FC)  92,883
PRValue : (B/W)  225,573  (FC)  278,649(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11713
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ชดใช้แจกใบส้ม

รหัสข่าว: C-221223012003(23 ธ.ค. 65/03:07)

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

Col.Inch: 38.69 ADValue:  (B/W)  46,428  (FC)  63,838.50
PRValue : (B/W)  139,284  (FC)  191,515.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23712
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: สุจริตแต่ไม่เที่ยงธรรม?

รหัสข่าว: C-221223009003(23 ธ.ค. 65/01:57)

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

Col.Inch: 29.81 ADValue:  (B/W)  29,810  (FC)  59,620
PRValue : (B/W)  89,430  (FC)  178,860(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 332348
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : หน้าที่ กกต. ที่สังคมอยากเห็น แตกต่างกับบทบาท กกต.ยุคประยุทธ์ ทำ

รหัสข่าว: C-221223017022(23 ธ.ค. 65/06:03)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.26 ADValue:  (B/W)  118,695  (FC)  158,260
PRValue : (B/W)  356,085  (FC)  474,780(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 332348
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : หน้าที่ กกต. ที่สังคมอยากเห็น แตกต่างกับบทบาท กกต.ยุคประยุทธ์ ทำ

รหัสข่าว: C-221223017022(23 ธ.ค. 65/06:03)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.26 ADValue:  (B/W)  118,695  (FC)  158,260
PRValue : (B/W)  356,085  (FC)  474,780(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 332348
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : หน้าที่ กกต. ที่สังคมอยากเห็น แตกต่างกับบทบาท กกต.ยุคประยุทธ์ ทำ

รหัสข่าว: C-221223017022(23 ธ.ค. 65/06:03)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.26 ADValue:  (B/W)  118,695  (FC)  158,260
PRValue : (B/W)  356,085  (FC)  474,780(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-221223012033(23 ธ.ค. 65/03:14)

Khao Sod
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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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11713
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-221223037037(22 ธ.ค. 65/09:00)

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

Col.Inch: 54.67 ADValue:  (B/W)  65,604  (FC)  90,205.50
PRValue : (B/W)  196,812  (FC)  270,616.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11713
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-221223037037(22 ธ.ค. 65/09:00)

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

Col.Inch: 54.67 ADValue:  (B/W)  65,604  (FC)  90,205.50
PRValue : (B/W)  196,812  (FC)  270,616.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-221223020010(23 ธ.ค. 65/02:29)

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

Col.Inch: 56.38 ADValue:  (B/W)  67,656  (FC)  93,027
PRValue : (B/W)  202,968  (FC)  279,081(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16357
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-221223020010(23 ธ.ค. 65/02:29)

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

Col.Inch: 56.38 ADValue:  (B/W)  67,656  (FC)  93,027
PRValue : (B/W)  202,968  (FC)  279,081(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: เปลี่ยนสีเสื้อ (อีกรอบ)

รหัสข่าว: C-221223008071(23 ธ.ค. 65/05:06)

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

Col.Inch: 35.19 ADValue:  (B/W)  42,228  (FC)  52,785
PRValue : (B/W)  126,684  (FC)  158,355(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-221223008068(23 ธ.ค. 65/05:07)

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

Col.Inch: 44.92 ADValue:  (B/W)  53,904  (FC)  67,380
PRValue : (B/W)  161,712  (FC)  202,140(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23712
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: ใหญ่กว่าเดิม

รหัสข่าว: C-221223009066(23 ธ.ค. 65/05:11)

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

Col.Inch: 19.72 ADValue:  (B/W)  19,720  (FC)  39,440
PRValue : (B/W)  59,160  (FC)  118,320(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23712
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ลังเลเลือกเส้นทาง!

รหัสข่าว: C-221223009064(23 ธ.ค. 65/05:11)

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

Col.Inch: 75.34 ADValue:  (B/W)  75,340  (FC)  150,680
PRValue : (B/W)  226,020  (FC)  452,040(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23712
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ลังเลเลือกเส้นทาง!

รหัสข่าว: C-221223009064(23 ธ.ค. 65/05:11)

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

Col.Inch: 75.34 ADValue:  (B/W)  75,340  (FC)  150,680
PRValue : (B/W)  226,020  (FC)  452,040(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: ย้อนดูกฎเหล็ก 180 วัน พรรครัฐบาลได้เปรียบหรือไม่?

รหัสข่าว: C-221223008053(23 ธ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 108.68 ADValue:  (B/W)  130,416  (FC)  163,020
PRValue : (B/W)  391,248  (FC)  489,060(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9536
วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: ย้อนดูกฎเหล็ก 180 วัน พรรครัฐบาลได้เปรียบหรือไม่?

รหัสข่าว: C-221223008053(23 ธ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 108.68 ADValue:  (B/W)  130,416  (FC)  163,020
PRValue : (B/W)  391,248  (FC)  489,060(x3)
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