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ข่าวประจ าวันที่ 28 ธนัวาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 292/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งตอบข้อสอบถำม “พรรคก้ำวไกล” 
ในกำรปฏิบัติของพรรคกำรเมืองให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ในหลวงโปรดเกล้ำฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระรำชทำน 

ประกำศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
1 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

2 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตอบข้อสอบถำม "พรรคก้ำวไกล" ในกำรปฏิบัติของพรรคกำรเมือง
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

5 

4 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถำม “พรรคก้ำวไกล” 
ในกำรปฏิบัติของพรรคกำรเมืองให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

9 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ตอบ ‘ก้ำวไกล’ ปมพรรคจัดสรรเงินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วง 180 วัน 12 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ “สนธิญำ” ร้อง กกต. สอบ ‘อุ๊งอ๊ิง’ บินฮ่องกงพบ ‘ทักษิณ’ ส่อขัด

กฎหมำยพรรคกำรเมือง 
15 

2 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

ร้อง กกต. สอบ 'แพทองธำร' โพสต์ภำพคู่ 'ทักษิณ' ผิดศีลธรรม เข้ำข่ำย
ยุบพรรค 

18 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สนธิญำ' ร้อง กกต. ฟัน 'อุ๊งอ๊ิง' แต่ป้อง 'บิ๊กตู'่ ไม่เข้ำข่ำยครอบง ำพรรค

กำรเมือง ! 
21 

4 ไทยรัฐออนไลน์ "สนธิญำ" ยื่น กกต. ยุบเพื่อไทย "อ๊ิงค์" พบ "ทักษิณ" ผิด พ.ร.บ. 
พรรคกำรเมือง 

24 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิญำ' ร้อง กกต. สอบปม 'อุ๊งอ๊ิง' บินฮ่องกงพบนักโทษหนีคดี 26 
6 MGR ออนไลน์ "สนธิญำ" ยื่น กกต. สอบ "อุ๊งอ๊ิง" พบ "พ่อแม้ว" ขัด กม. พรรคหนุนท ำผิด

ศีลธรรมอันดี โทษยุบพรรค - ตัดสิทธิ 
28 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ "อุ๊งอ๊ิง” บินพบ "ทักษิณ” ฮ่องกง ส่อขัด กม. พรรคฯ
หรือไม่ 

30 

8 สยำมรัฐออนไลน์ "สนธิญำ" บุกร้อง "กกต." จี้สอบ "อุ๊งอ๊ิง" บินไปฮ่องกงพบ"ทักษิณ" ชี้โทษ
หนัก "ยุบพรรค" 

33 

9 แนวหน้ำออนไลน์ 'สนธิญำ' บุกร้อง กกต. สอบปม 'อุ๊งอ๊ิง' บินฮ่องกงพบ 'ทักษิณ' ขัด กม.
พรรคกำรเมือง 

36 

10 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

"สนธิญำ” ป้อง "ประยุทธ์” ไร้เรื่องทุจริต - โกงกิน แปดเปื้อน 
แค่เรื่องวำระด ำรงต ำแหน่ง ชี้ยังไม่เข้ำข่ำยครอบง ำพรรค 

38 

11 มติชนออนไลน์ “สนธิญำ” ร้อง กกต. สอบ 'อุ๊งอ๊ิง' บินฮ่องกงพบพ่อ ขัด กม. 
พรรคกำรเมือง ชี้ผิดจริงโทษยุบพรรค 

40 

12 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“ธนำธร” โพสต์ขอโทษ 3 อนุฯ กกต. หลังกล่ำวหำเร่งรัดคดียุบอนำคตใหม ่ 44 

13 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครม. เดือดส่งท้ำยป ี 48 
14 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ปชป. งัดข้อ พปชร. ต้ัง อ.ฝนหลวง 52 
15 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ 
"อนุทิน" พร้อมเป็นนำยกฯ ลั่นน ำ ภท. คุมเกมตั้งรัฐบำล 57 

16 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ ภท. ลั่นแกนน ำตั้งรัฐบำล เมิน 'บิ๊กตู'่ เปิดหน้ำลงสนำมกำรเมือง 59 
17 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ 'รวมไทยสร้ำงชำติ 'คึกเปิดตัว' ไตรรงค ์– ชุมพล - ชัช เตำปูน 'ลั่นไม่มีใคร

เหมำะนำยกฯ เท่ำ บิ๊กตู่ 
63 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้ำ4 66 
2 หนังสือพิมพ์

ประชำชำติธุรกิจ 
2566 ปีแห่งกำรเลือกตั้งขั้วรัฐบำลใหม่ ประยุทธ์ ชิงนำยกฯ สมัย 3 67 

3 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ บทบรรณำธิกำรสยำมรัฐ : ของขวัญปีใหม่ จำกรัฐ 70 
4 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด ข่ำวข้นคนเข้ม 71 
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น ำคณะผู้ท ำคุณประโยชน์ให้แก่สถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 18 คน เข้ำรับพระรำชทำนประกำศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 - 9 จ ำนวน 217 คน เข้ำรับประกำศนียบัตรชั้นสูง
พร้อมเข็มวิทยฐำนะของสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ณ ศำลำสหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรตคิุณพร้อมเขม็กิตติมศักดิ์และ 

ประกาศนียบัตรชัน้สูงพร้อมเขม็วิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้
ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เนื่องในวันคล้ำยวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชทรงปรำบดำภิเษก  
ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหำนคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565, 14.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
เป็นผู้แทนพระองค์ ในกำรพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและผู้ท ำคุณประโยชน์ 
ให้แก่สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 18 คน เข้ำรับพระรำชทำนประกำศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 9 จ ำนวน 217 คน 
เข้ำรับประกำศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐำนะของสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ ง ในวันอังคำรที่ 
27 ธันวำคม 2565 เวลำ 16.00 นำฬิกำ ณ ศำลำสหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง 

กำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง จัดขึ้นโดยสถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกำรจัดกำรศึกษำอบรม ให้แก่ บุคลำกร 
ของพรรคกำรเมือง นักกำรเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
องค์กรอิสระ สื่อมวลชน นักวิชำกำร และผู้บริหำรจำกภำคเอกชน ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรดังกล่ำว จนถึงปัจจุบัน จ ำนวน 13 รุ่น ซึ่งได้รับผลส ำเร็จลุล่วงตำม
เป้ำหมำยอย่ำงดียิ่ง 

อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/310232  

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทาน 
ประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกติตมิศักดิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/310232
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565, 16.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง          
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 18 ธันวำคม 2565 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นำยโหม ค ำสร้อย สมำชิกสภำเทศบำลเมืองท่ำผำ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ ำเภอบ้ำนโป่ง 
จังหวัดรำชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2565 
  2. กรณี นำยสำยัณ นพข ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2565 
 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  3. กรณี นำยไทย รอบจังหวัด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลห้วยชินสีห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองรำชบุรี 
จังหวัดรำชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2565 
  4. กรณี นำยชูชำติ หำมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลป๊อกแป๊ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2565 
  5. กรณี นำยสมทรง อวนศรี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชมสะอำด เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2565 
  6. กรณี นำยกองแก้ว บุญสงค์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2565 
  7. กรณี นำงรัตนำภรณ์ คงคดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองไก่เถื่อน เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2565 
  8. กรณี นำยวัชระ ประสิทธิ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระอำจำรย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก ได้ลำออก เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2565 
  9. กรณี นำยบุญสม เทียนแก้ว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2565 
  10. กรณี นำยประนมพร สืบวิเศษ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรุดินนำ เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2565 
  11. กรณี นำยอนันต์ คงชล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ 9 อ ำเภอตำกใบ 
จังหวัดนรำธิวำส ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 
  12. กรณี นำยสุพร ศรีเมือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้งที่ 15 
อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2565 
  13. กรณี นำงทองทิพ โตก ำแพง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกพระ เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2565 

14. กรณี นำยภิรมย์ ธงภักดิ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 

15. กรณี นำยเปลี่ยน ดอกค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออย เขตเลือกตั้งที่ 8 อ ำเภอปง 
จังหวัดพะเยำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2565 

16. กรณี นำยสหำย ทองขำว สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรัตภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2565 
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  17. กรณี นำยทองจันทร์ ทองประดับ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 
  18. กรณี นำยสุพรรณ วรชินำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2565 

            วันนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. สมำชิกสภำเทศบำลเมืองท่ำผำ เขตเลือกตั้งที่  3 อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี  ได้แก่ 
นำงสำวจิรำภรณ์ ตัณท์ธนศิวะกุล 

2. นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ได้แก่ นำยปัญญำ นพข ำ 
        3. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลห้วยชินสีห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ได้แก่ 
นำยณัฎฐกันต์ อยู่สมบูรณ์ 
   4. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลป๊อกแป๊ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 
นำยเอกวิทย์ เกิดอินทร์ 
  5. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชมสะอำด เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
นำยประสิทธิ์ เหลำทอง 
  6. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
นำยวิจัย ทองบุ 
  7. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองไก่เถื่อน เขตเลือกตั้งที่ 11 อ ำเภอคลองหำด 
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นำยสุนัน มีมุข 
  8. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระอำจำรย์  เขตเลือกตั้ งที่  2 อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก ได้แก่ นำยธนำธิป เคียวทอง 
    9. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 9 อ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ์
ได้แก่ นำงมัลลิกำ สอนชม 

10. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรุดินนำ เขตเลือกตั้ งที่  11 อ ำเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ นำยสมพร รักขำว 
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  11. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ 9 อ ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 
ได้แก่ นำงสำวจันทิรำ คงชล 
  12.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสร้ ำงถ่อ เขตเลือกตั้ งที่  15 อ ำ เภอเขื่ องใน  
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ นำยจันทร์ทร ศรีเมือง 
  13. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกพระ เขตเลือกตั้งที่  5 อ ำเภอเมืองสุ โขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นำยเนิน ป้อมแก้ว 

14. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัง พิกุล เขตเลือกตั้ งที่  6 อ ำ เภอบึงสำมพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นำยรุ่งเรือง อินทร์สีเมือง 

15. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออย เขตเลือกตั้งที่  8 อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
ได้แก่ นำยสมเพ็ชร คันทะเขียว 

16. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรัตภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 11 อ ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ 
ได้แก่ นำยวรรณชัย นวลจริง 

17. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 10 อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหำสำรคำม ได้แก่ นำยประดิษฐ์ ศรีอำรัง 

18. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ 10 อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ได้แก่ นำยสมบัติ ดำวเรือง 

ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิไ ด้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ ง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ ง  
ประจ ำจังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 

ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน 1444 

 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/310271  
 
 
 
 

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/310271
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565, 10.11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง ได้ ท ำหนั งสื อตอบข้ อสอบถำมกรณีพรรคก้ ำวไกล 
ได้ ขอสอบถำมเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติ ให้ ถู กต้ องตำมกฎหมำย เกี่ ยวกับกำร เลื อกตั้ งและพรรคกำร เมื อ ง  
หรือข้อก ำหนด ระเบียบ หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
  1. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ  
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำย ุ
สภำผู้แทนรำษฎร จะต้องบันทึกลงในใบรับเงิน (แบบ ส.ส./บช. 1) และเมื่อได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจะต้องจัดท ำบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งเพ่ือยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ต้องบันทึกลงในบัญชีรำยรับ (แบบ ส.ส./บช. 5) 
ใช่หรือไม่ 

กกต. ตอบข้อสอบถาม "พรรคก้าวไกล" 
ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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   2. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ต่อมำมีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องบันทึกรำยรับ
จำกเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเป็นเงินที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. 2561 ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  เงินค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับกำรจัดสรรจำกพรรคกำรเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องออกใบรับเงิน 
ตำมแบบ ส.ส./บช. 1 และจัดท ำบัญชีรำยรับ ตำมแบบ ส.ส./บช.5 โดยบันทึกรำยกำรบัญชีรำยรับตำมรำยกำรเกิดขึ้นจริง 
  3. กรณีสืบเนื่องจำกข้อ 2 พรรคกำรเมืองมีหน้ำที่จะต้องจัดท ำรำยงำนบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปี
ของพรรคกำรเมือง ในกำรจัดท ำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง ส ำหรับเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรสนับสนุน 
ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ใช้จ่ำยไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่มีประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองต้องน ำเงินส่วนดังกล่ำว ลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี 
ของพรรค ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่พรรคกำรเมืองจัดสรรหรือสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  
ของพรรคในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมแบบ ส.ส./บช. 5/1  
  4. กรณีหำกตอบข้อสอบถำมที่ 2 เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร 
รับเลือกตั้งไปแล้ว ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องบันทึกเป็นรำยรับตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งต้องบันทึกบัญชีรำยรับตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง 
  5. กรณีที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่ งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง 
ไปตั้งแต่ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้ใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งไปแล้วนั้น ต่อมำผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง ได้เสียชีวิต หรือได้แสดงควำมจ ำนง 
ไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคกำรเมือง 
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   (1) พรรคกำรเมืองยังสำมำรถจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
คนใหม่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันภำยในห้วงเวลำดังกล่ำว ได้หรือไม่ 
   (2) หำกพรรคกำรเมืองจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งคนใหม่  
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร บุคคลดังกล่ำวจะยังมีวงเงิน 
ในกำรใช้จ่ำยหำเสียงเลือกตั้งเต็มตำมวงเงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนด โดยไม่นับรวมกับ
จ ำนวนเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งรำยเดิมได้ใช้จ่ำยไป ใช่หรือไม่ 
   (3) เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
รำยเดิมไปแล้ว พรรคกำรเมืองจะต้องลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปีของพรรคว่ำอย่ำงไร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
พรรคกำรเมืองสำมำรถจัดสรรเงินให้ผู้ ซึ่ งประสงค์จะสมัครรับ เลือกตั้ งคนใหม่ ได้  โดยมี เ งินค่ำ ใ ช้จ่ ำย 
ในกำรเลือกตั้งเต็มจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนดและพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชี  
งบกำรเงินประจ ำปีของพรรคกำรเมือง 
  6. หำกสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดท ำสื่อหำเสียงต่ำง ๆ อำทิ 
กำรจัดท ำแผ่นป้ำย ประกำศ จดหมำย สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง พำหนะ สถำนที่
หรือเวทีเพ่ือโฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง กำรใช้วิธีกำรหำเสียงเลือกตั้งทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบหำเสียงและลักษณะ
ต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดยมีทั้งภำพและชื่อของพรรคกำรเมืองและสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่ออยู่ร่วมกันด้วย ขอสอบถำมว่ำในกรณีเช่นนี้ กำรค ำนวณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยไป 
ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง นั้น จะต้องค ำนวณอย่ำงไร 

(1) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(2) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(3) พรรคกำรเมือง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
หลังจำกที่มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป 

7. กรณีพรรคกำรเมืองได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ตำมมำตรำ 83 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 พรรคกำรเมืองสำมำ รถ 
น ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยในรำยกำรประเภทค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 3  (1) – (13) ได้ทุกประกำรใช่หรือไม่ 
ในห้วงระยะเวลำ 180 วัน ก่อนครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองสำมำรถใช้จ่ำยเพ่ือผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้ ใช่หรือไม่ 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.  2560 ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  
ว่ำด้วยกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และรำยละเอียดมำตรฐำนและอัตรำกำรใช้จ่ำย  
เงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
   ในกำรนี้  ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สำยด่วน 1444  
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
หรือสำยด่วน 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/310325  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/310325
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28 ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง ได้ ท ำหนั งสื อตอบข้ อสอบถำมกรณีพรรคก้ ำวไกล 
ได้ ขอสอบถำมเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติ ให้ ถู กต้ องตำมกฎหมำย เกี่ ยวกับกำร เลื อกตั้ งและพรรคกำร เมื อ ง  
หรือข้อก ำหนด ระเบียบ หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
  1. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ  
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำย ุ
สภำผู้แทนรำษฎร จะต้องบันทึกลงในใบรับเงิน (แบบ ส.ส./บช. 1) และเมื่อได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจะต้องจัดท ำบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งเพ่ือยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ต้องบันทึกลงในบัญชีรำยรับ (แบบ ส.ส./บช. 5) 
ใช่หรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถาม 
“พรรคก้าวไกล” ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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   2. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ต่อมำมีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องบันทึกรำยรับ
จำกเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเป็นเงินที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. 2561 ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  เงินค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับกำรจัดสรรจำกพรรคกำรเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องออกใบรับเงิน 
ตำมแบบ ส.ส./บช. 1 และจัดท ำบัญชีรำยรับ ตำมแบบ ส.ส./บช.5 โดยบันทึกรำยกำรบัญชีรำยรับตำมรำยกำรเกิดขึ้นจริง 
  3. กรณีสืบเนื่องจำกข้อ 2 พรรคกำรเมืองมีหน้ำที่จะต้องจัดท ำรำยงำนบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปี
ของพรรคกำรเมือง ในกำรจัดท ำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง ส ำหรับเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรสนับสนุน 
ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ใช้จ่ำยไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่มีประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองต้องน ำเงินส่วนดังกล่ำว ลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี 
ของพรรค ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่พรรคกำรเมืองจัดสรรหรือสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  
ของพรรคในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมแบบ ส.ส./บช. 5/1  
  4. กรณีหำกตอบข้อสอบถำมที่ 2 เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร 
รับเลือกตั้งไปแล้ว ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องบันทึกเป็นรำยรับตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งต้องบันทึกบัญชีรำยรับตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง 
  5. กรณีที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่ งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง 
ไปตั้งแต่ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้ใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งไปแล้วนั้น ต่อมำผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง ได้เสียชีวิต หรือได้แสดงควำมจ ำนง 
ไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคกำรเมือง 
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   (1) พรรคกำรเมืองยังสำมำรถจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
คนใหม่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันภำยในห้วงเวลำดังกล่ำว ได้หรือไม่ 
   (2) หำกพรรคกำรเมืองจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งคนใหม่  
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร บุคคลดังกล่ำวจะยังมีวงเงิน 
ในกำรใช้จ่ำยหำเสียงเลือกตั้งเต็มตำมวงเงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนด โดยไม่นับรวมกับ
จ ำนวนเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งรำยเดิมได้ใช้จ่ำยไป ใช่หรือไม่ 
   (3) เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
รำยเดิมไปแล้ว พรรคกำรเมืองจะต้องลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปีของพรรคว่ำอย่ำงไร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
พรรคกำรเมืองสำมำรถจัดสรรเงินให้ผู้ ซึ่ งประสงค์จะสมัครรับ เลือกตั้ งคนใหม่ ได้  โดยมี เ งินค่ำ ใ ช้จ่ ำย 
ในกำรเลือกตั้งเต็มจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนดและพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชี  
งบกำรเงินประจ ำปีของพรรคกำรเมือง 
  6. หำกสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดท ำสื่อหำเสียงต่ำง ๆ อำทิ 
กำรจัดท ำแผ่นป้ำย ประกำศ จดหมำย สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง พำหนะ สถำนที่
หรือเวทีเพ่ือโฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง กำรใช้วิธีกำรหำเสียงเลือกตั้งทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบหำเสียงและลักษณะ
ต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดยมีทั้งภำพและชื่อของพรรคกำรเมืองและสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่ออยู่ร่วมกันด้วย ขอสอบถำมว่ำในกรณีเช่นนี้ กำรค ำนวณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยไป 
ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง นั้น จะต้องค ำนวณอย่ำงไร 

(4) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(5) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(6) พรรคกำรเมือง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
หลังจำกที่มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป 

7. กรณีพรรคกำรเมืองได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ตำมมำตรำ 83 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 พรรคกำรเมืองสำมำ รถ 
น ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยในรำยกำรประเภทค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 3  (1) – (13) ได้ทุกประกำรใช่หรือไม่ 
ในห้วงระยะเวลำ 180 วัน ก่อนครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองสำมำรถใช้จ่ำยเพ่ือผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้ ใช่หรือไม่ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.  2560 ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  
ว่ำด้วยกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และรำยละเอียดมำตรฐำนและอัตรำกำรใช้จ่ำย  
เงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
   ในกำรนี้  ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สำยด่วน 1444  
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
หรือสำยด่วน 1444 
 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/politics/50973/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1 / status/1 6 0 7 9 6 6 6 0 5 1 1 9 7 2 1 4 7 2 ?s=2 0 &t=Hb-
iJ1qbslY_XQWI_Y1FbQ 
 
 
  

https://siamtongtin.com/politics/50973/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1607966605119721472?s=20&t=Hb-iJ1qbslY_XQWI_Y1FbQ
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1607966605119721472?s=20&t=Hb-iJ1qbslY_XQWI_Y1FbQ
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28 ธันวำคม 2565 11:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง ได้ ท ำหนั งสื อตอบข้ อสอบถำมกรณีพรรคก้ ำวไกล 
ได้ ขอสอบถำมเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติ ให้ ถู กต้ องตำมกฎหมำย เกี่ ยวกับกำร เลื อกตั้ งและพรรคกำร เมื อ ง  
หรือข้อก ำหนด ระเบียบ หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
  1. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ  
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำย ุ
สภำผู้แทนรำษฎร จะต้องบันทึกลงในใบรับเงิน (แบบ ส.ส./บช. 1) และเมื่อได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจะต้องจัดท ำบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งเพ่ือยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ต้องบันทึกลงในบัญชีรำยรับ (แบบ ส.ส./บช. 5) 
ใช่หรือไม่ 

กกต. ตอบ ‘ก้าวไกล’ ปมพรรคจัดสรรเงินใหผู้้สมัครรับเลือกตั้งช่วง 180 วัน 
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   2. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจำกพรรคกำรเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ต่อมำมีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องบันทึกรำยรับ
จำกเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเป็นเงินที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. 2561 ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  เงินค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับกำรจัดสรรจำกพรรคกำรเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องออกใบรับเงิน 
ตำมแบบ ส.ส./บช. 1 และจัดท ำบัญชีรำยรับ ตำมแบบ ส.ส./บช.5 โดยบันทึกรำยกำรบัญชีรำยรับตำมรำยกำรเกิดขึ้นจริง 
  3. กรณีสืบเนื่องจำกข้อ 2 พรรคกำรเมืองมีหน้ำที่จะต้องจัดท ำรำยงำนบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปี
ของพรรคกำรเมือง ในกำรจัดท ำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง ส ำหรับเงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรสนับสนุน 
ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ใช้จ่ำยไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่มีประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองต้องน ำเงินส่วนดังกล่ำว ลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี 
ของพรรค ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่พรรคกำรเมืองจัดสรรหรือสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ใช่หรือไม่ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  
ของพรรคในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมแบบ ส.ส./บช. 5/1  
  4. กรณีหำกตอบข้อสอบถำมที่ 2 เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร 
รับเลือกตั้งไปแล้ว ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งไปแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องบันทึกเป็นรำยรับตำมข้อ 5 (1) ของระเบียบว่ำด้วยแบบบัญชีรำยรับ
และรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น  ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งต้องบันทึกบัญชีรำยรับตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง 
  5. กรณีที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่ งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง 
ไปตั้งแต่ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้ใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งไปแล้วนั้น ต่อมำผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง ได้เสียชีวิต หรือได้แสดงควำมจ ำนง 
ไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคกำรเมือง 
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   (1) พรรคกำรเมืองยังสำมำรถจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
คนใหม่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันภำยในห้วงเวลำดังกล่ำว ได้หรือไม่ 
   (2) หำกพรรคกำรเมืองจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งคนใหม่  
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ในห้วงเวลำ 180 วัน ก่อนวันครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร บุคคลดังกล่ำวจะยังมีวงเงิน 
ในกำรใช้จ่ำยหำเสียงเลือกตั้งเต็มตำมวงเงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนด โดยไม่นับรวมกับ
จ ำนวนเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งรำยเดิมได้ใช้จ่ำยไป ใช่หรือไม่ 
   (3) เงินที่พรรคกำรเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
รำยเดิมไปแล้ว พรรคกำรเมืองจะต้องลงบันทึกบัญชีงบกำรเงินประจ ำปีของพรรคว่ำอย่ำงไร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
พรรคกำรเมืองสำมำรถจัดสรรเงินให้ผู้ ซึ่ งประสงค์จะสมัครรับ เลือกตั้ งคนใหม่ ได้  โดยมี เ งินค่ำ ใ ช้จ่ ำย 
ในกำรเลือกตั้งเต็มจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนดและพรรคกำรเมืองต้องบันทึกบัญชี  
งบกำรเงินประจ ำปีของพรรคกำรเมือง 
  6. หำกสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดท ำสื่อหำเสียงต่ำง ๆ อำทิ 
กำรจัดท ำแผ่นป้ำย ประกำศ จดหมำย สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง พำหนะ สถำนที่
หรือเวทีเพ่ือโฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง กำรใช้วิธีกำรหำเสียงเลือกตั้งทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบหำเสียงและลักษณะ
ต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดยมีทั้งภำพและชื่อของพรรคกำรเมืองและสมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่ออยู่ร่วมกันด้วย ขอสอบถำมว่ำในกรณีเช่นนี้ กำรค ำนวณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยไป 
ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง นั้น จะต้องค ำนวณอย่ำงไร 

(7) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(8) สมำชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องค ำนวณอย่ำงไร 
(9) พรรคกำรเมือง ต้องค ำนวณอย่ำงไร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
หลังจำกที่มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป 

7. กรณีพรรคกำรเมืองได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ตำมมำตรำ 83 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 พรรคกำรเมืองสำมำ รถ 
น ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยในรำยกำรประเภทค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 3  (1) – (13) ได้ทุกประกำรใช่หรือไม่ 
ในห้วงระยะเวลำ 180 วัน ก่อนครบอำยุสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมืองสำมำรถใช้จ่ำยเพ่ือผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้ ใช่หรือไม่ 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกรณีดั งกล่ ำวข้ำงต้น  
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.  2560 ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  
ว่ำด้วยกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และรำยละเอียดมำตรฐำนและอัตรำกำรใช้จ่ำย  
เงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
   ในกำรนี้  ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สำยด่วน 1444  
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
หรือสำยด่วน 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1836488/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/1836488/
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ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทาน ประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วันที่ 27 ธันวาคม 2565, 14.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ท าคุณประโยชน์ 
ให้แก่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จ านวน 18 คน เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ 
และผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 9 จ านวน 217 คน 
เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ ง ในวันอังคารที่ 
27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาอบรม ให้แก่ บุคลากร 
ของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้บริหารจากภาคเอกชน ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ได้ด าเนินการจัดให้มีการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน จ านวน 13 รุ่น ซึ่งได้รับผลส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/310232  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I221227002358

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
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หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:18
หัวข้อข่าว: กกต.ตอบข้อสอบถาม "พรรคก้าวไกล" ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:18
หัวข้อข่าว: กกต.ตอบข้อสอบถาม "พรรคก้าวไกล" ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:18
หัวข้อข่าว: กกต.ตอบข้อสอบถาม "พรรคก้าวไกล" ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:18
หัวข้อข่าว: กกต.ตอบข้อสอบถาม "พรรคก้าวไกล" ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I221228000686
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถำม “พรรคก้ำวไกล” ในกำรปฏิบัติของพรรคกำรเมือง 
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
28 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ ท าหนั งสือตอบข้อสอบถามกรณีพรรคก้าวไกล 
ได้ขอสอบถามเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ ยวกับการเลือกตั้ งและพรรคการเมือง  
หรือข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
  1. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจากพรรคการเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน  
ที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามข้อ 5 (1) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ  
และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุ 
สภาผู้แทนราษฎร จะต้องบันทึกลงในใบรับเงิน (แบบ ส.ส./บช. 1) และเมื่อได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจะต้องจัดท าบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเพ่ือยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องบันทึกลงในบัญชีรายรับ (แบบ ส.ส./
บช. 5) ใช่หรือไม ่
   2. กรณีเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับจากพรรคการเมืองจัดสรรให้เพ่ือเป็นเงิน 
ที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครในห้วงเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร และได้ใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งไปแล้ว ต่อมามีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องบันทึก
รายรับจากเงินที่พรรคการเมืองได้จัดสรรเป็นเงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 5 (1) 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ใช่หรือไม่ 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น 
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรจากพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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ต้องออกใบรับเงิน ตามแบบ ส.ส./บช. 1 และจัดท าบัญชีรายรับ ตามแบบ ส.ส./บช.5 โดยบันทึกรายการบัญชีรายรับ
ตามรายการเกิดขึ้นจริง 
  3. กรณีสืบเนื่องจากข้อ 2 พรรคการเมืองมีหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปีของพรรคการเมือง ในการจัดท างบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง ส าหรับเงินที่พรรคการเมืองได้จัดสรร
สนับสนุนให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ใช้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่
มีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองต้องน าเงินส่วนดังกล่าว ลงบันทึกบัญชีงบการเงิน
ประจ าปีของพรรค ในรายการค่าใช้จ่ายที่พรรคการเมืองจัดสรรหรือสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ใช่หรือไม่ 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น  
เงินที่พรรคการเมืองได้จัดสรรให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องบันทึกบัญชีงบการเงินประจ าปี  
ของพรรคในรายการค่าใช้จ่ายตามแบบ ส.ส./บช. 5/1  
  4. กรณีหากตอบข้อสอบถามที่ 2 เงินที่พรรคการเมืองได้จัดสรรให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัคร 
รับเลือกตั้งไปแล้ว ในห้วงเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องบันทึกเป็นรายรับตามข้อ 5 (1) ของระเบียบว่าด้วยแบบ
บัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะต้องปฏิบัติอย่างไร 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น  ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งต้องบันทึกบัญชีรายรับตามรายการที่เกิดขึ้นจริง 
  5. กรณีที่พรรคการเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่ งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ไปตั้งแต่ในห้วงเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร และผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปแล้วนั้น ต่อมาผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ ง ได้เสียชีวิต หรือได้แสดงความจ านง 
ไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคการเมือง 
   (1) พรรคการเมืองยังสามารถจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
คนใหม่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันภายในห้วงเวลาดังกล่าว ได้หรือไม่ 
   (2) หากพรรคการเมืองจัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งคนใหม่ 
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ในห้วงเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร บุคคลดังกล่าวจะยังมีวงเงิน 
ในการใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งเต็มตามวงเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด โดยไม่นับรวม
กับจ านวนเงินที่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมได้ใช้จ่ายไป ใช่หรือไม่ 
  (3) เงินที่พรรคการเมืองได้จัดสรรเงินของพรรคให้ผู้ซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมไป
แล้ว พรรคการเมืองจะต้องลงบันทึกบัญชีงบการเงินประจ าปีของพรรคว่าอย่างไร 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น  
พรรคการเมืองสามารถจัดสรรเงินให้ผู้ซึ่ งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ งคนใหม่ได้  โดยมีเงินค่าใ ช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งเต็มจ านวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดและพรรคการเมืองต้องบันทึกบัญชี  
งบการเงินประจ าปีของพรรคการเมือง 
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  6. หากสมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดท าสื่อหาเสียงต่าง ๆ อาทิ 
การจัดท าแผ่นป้าย ประกาศ จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง พาหนะ 
สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง การใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีทั้งภาพและชื่อของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์
จะสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออยู่ร่วมกันด้วย ขอสอบถามว่าในกรณีเช่นนี้การค านวณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายไปตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง นั้น จะต้อง
ค านวณอย่างไร 

(1) สมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องค านวณอย่างไร 
(2) สมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องค านวณอย่างไร 
(3) พรรคการเมือง ต้องค านวณอย่างไร 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
หลังจากที่มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

7. กรณีพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พรรคการเมืองสามารถ 
น าเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายในรายการประเภทค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 3  (1) – (13) ได้ทุกประการใช่หรือไม่ 
ในห้วงระยะเวลา 180 วัน ก่อนครบอายุสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองสามารถใช้จ่ายเพ่ือผู้ซึ่งประสงค์จะลง
สมัครรับเลือกตั้งได้ ใช่หรือไม่ 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น  
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และรายละเอียดมาตรฐานและอัตราการใช้จ่าย  
เงินอุดหนุนของพรรคการเมือง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ในการนี้  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444  
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/50973/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1 / status/1 6 0 7 9 6 6 6 0 5 1 1 9 7 2 1 4 7 2 ?s=2 0 &t=Hb-
iJ1qbslY_XQWI_Y1FbQ 
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หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "อุ๊งอิ๊ง” บินพบ "ทักษิณ” ฮ่องกง ส่อขัด กม.พรรคฯหรือไม่

รหัสข่าว: I-I221227001755

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1045083
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"บุกร้อง"กกต."จี้สอบ"อุ๊งอิ๊ง" บินไปฮ่องกงพบ"ทักษิณ" ชี้โทษหนัก"ยุบพรรค"

รหัสข่าว: I-I221227001758

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/410727
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"บุกร้อง"กกต."จี้สอบ"อุ๊งอิ๊ง" บินไปฮ่องกงพบ"ทักษิณ" ชี้โทษหนัก"ยุบพรรค"

รหัสข่าว: I-I221227001758

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/410727
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"บุกร้อง"กกต."จี้สอบ"อุ๊งอิ๊ง" บินไปฮ่องกงพบ"ทักษิณ" ชี้โทษหนัก"ยุบพรรค"

รหัสข่าว: I-I221227001758

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/410727
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'บุกร้อง กกต.สอบปม'อุ๊งอิ๊ง'บินฮ่องกงพบ'ทักษิณ'ขัดกม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I221227001762

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/700920
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'บุกร้อง กกต.สอบปม'อุ๊งอิ๊ง'บินฮ่องกงพบ'ทักษิณ'ขัดกม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I221227001762

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

37

https://www.naewna.com/politic/700920
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ป้อง "ประยุทธ์” ไร้เรื่องทุจริต-โกงกิน แปดเปื้อนแค่เรื่องวาระดำรงตำแหน่ง ชี้ยังไม่เข้าข่าย...

รหัสข่าว: I-I221227001760

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

38

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_637478
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ป้อง "ประยุทธ์” ไร้เรื่องทุจริต-โกงกิน แปดเปื้อนแค่เรื่องวาระดำรงตำแหน่ง ชี้ยังไม่เข้าข่าย...

รหัสข่าว: I-I221227001760

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

39

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_637478
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบ 'อุ๊งอิ๊ง' บินฮ่องกงพบพ่อ ขัดกม.พรรคการเมือง ชี้ผิดจริงโทษยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I221227001233

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3745512
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบ 'อุ๊งอิ๊ง' บินฮ่องกงพบพ่อ ขัดกม.พรรคการเมือง ชี้ผิดจริงโทษยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I221227001233

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3745512
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบ 'อุ๊งอิ๊ง' บินฮ่องกงพบพ่อ ขัดกม.พรรคการเมือง ชี้ผิดจริงโทษยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I221227001233

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

42

https://www.matichon.co.th/politics/news_3745512
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบ 'อุ๊งอิ๊ง' บินฮ่องกงพบพ่อ ขัดกม.พรรคการเมือง ชี้ผิดจริงโทษยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I221227001233

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

43

https://www.matichon.co.th/politics/news_3745512
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: ธนาธร โพสต์ขอโทษ 3 อนุฯกกต. หลังกล่าวหาเร่งรัดคดียุบอนาคตใหม่

รหัสข่าว: I-I221227001237

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1160195
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: ธนาธร โพสต์ขอโทษ 3 อนุฯกกต. หลังกล่าวหาเร่งรัดคดียุบอนาคตใหม่

รหัสข่าว: I-I221227001237

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1160195
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: ธนาธร โพสต์ขอโทษ 3 อนุฯกกต. หลังกล่าวหาเร่งรัดคดียุบอนาคตใหม่

รหัสข่าว: I-I221227001237

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1160195
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: ธนาธร โพสต์ขอโทษ 3 อนุฯกกต. หลังกล่าวหาเร่งรัดคดียุบอนาคตใหม่

รหัสข่าว: I-I221227001237

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

47

https://www.prachachat.net/politics/news-1160195
https://www.prachachat.net


ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ครม.เดือดส่งท้ายปี

รหัสข่าว: C-221228008020(28 ธ.ค. 65/03:15)

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

Col.Inch: 172.50 ADValue:  (B/W)  207,000  (FC)  258,750
PRValue : (B/W)  621,000  (FC)  776,250(x3)

48



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ครม.เดือดส่งท้ายปี

รหัสข่าว: C-221228008020(28 ธ.ค. 65/03:15)

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

Col.Inch: 172.50 ADValue:  (B/W)  207,000  (FC)  258,750
PRValue : (B/W)  621,000  (FC)  776,250(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ครม.เดือดส่งท้ายปี

รหัสข่าว: C-221228008020(28 ธ.ค. 65/03:15)

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

Col.Inch: 172.50 ADValue:  (B/W)  207,000  (FC)  258,750
PRValue : (B/W)  621,000  (FC)  776,250(x3)

50



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ครม.เดือดส่งท้ายปี

รหัสข่าว: C-221228008020(28 ธ.ค. 65/03:15)

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

Col.Inch: 172.50 ADValue:  (B/W)  207,000  (FC)  258,750
PRValue : (B/W)  621,000  (FC)  776,250(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6, 7, 9, 11

หัวข้อข่าว: ปชป.งัดข้อพปชร.ตั้งอ.ฝนหลวง

รหัสข่าว: C-221228009075(28 ธ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 250.71 ADValue:  (B/W)  250,710  (FC)  501,420
PRValue : (B/W)  752,130  (FC)  1,504,260(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6, 7, 9, 11

หัวข้อข่าว: ปชป.งัดข้อพปชร.ตั้งอ.ฝนหลวง

รหัสข่าว: C-221228009075(28 ธ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 250.71 ADValue:  (B/W)  250,710  (FC)  501,420
PRValue : (B/W)  752,130  (FC)  1,504,260(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6, 7, 9, 11

หัวข้อข่าว: ปชป.งัดข้อพปชร.ตั้งอ.ฝนหลวง

รหัสข่าว: C-221228009075(28 ธ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 250.71 ADValue:  (B/W)  250,710  (FC)  501,420
PRValue : (B/W)  752,130  (FC)  1,504,260(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6, 7, 9, 11

หัวข้อข่าว: ปชป.งัดข้อพปชร.ตั้งอ.ฝนหลวง

รหัสข่าว: C-221228009075(28 ธ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 250.71 ADValue:  (B/W)  250,710  (FC)  501,420
PRValue : (B/W)  752,130  (FC)  1,504,260(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6, 7, 9, 11

หัวข้อข่าว: ปชป.งัดข้อพปชร.ตั้งอ.ฝนหลวง

รหัสข่าว: C-221228009075(28 ธ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 250.71 ADValue:  (B/W)  250,710  (FC)  501,420
PRValue : (B/W)  752,130  (FC)  1,504,260(x3)

56



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3854
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: "อนุทิน"พร้อมเป็นนายกฯ ลั่นนำภท.คุมเกมตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-221228040065(28 ธ.ค. 65/04:05)

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

Col.Inch: 78.81 ADValue:  (B/W)  94,572  (FC)  118,215
PRValue : (B/W)  283,716  (FC)  354,645(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3854
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: "อนุทิน"พร้อมเป็นนายกฯ ลั่นนำภท.คุมเกมตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-221228040065(28 ธ.ค. 65/04:05)

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

Col.Inch: 78.81 ADValue:  (B/W)  94,572  (FC)  118,215
PRValue : (B/W)  283,716  (FC)  354,645(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24971
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ภท.ลั่นแกนนำตั้งรัฐบาล เมิน'บิ๊กตู่'เปิดหน้าลงสนามการเมือง

รหัสข่าว: C-221228021005(28 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 173.42 ADValue:  (B/W)  147,407  (FC)  182,091
PRValue : (B/W)  442,221  (FC)  546,273(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24971
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ภท.ลั่นแกนนำตั้งรัฐบาล เมิน'บิ๊กตู่'เปิดหน้าลงสนามการเมือง

รหัสข่าว: C-221228021005(28 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 173.42 ADValue:  (B/W)  147,407  (FC)  182,091
PRValue : (B/W)  442,221  (FC)  546,273(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24971
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ภท.ลั่นแกนนำตั้งรัฐบาล เมิน'บิ๊กตู่'เปิดหน้าลงสนามการเมือง

รหัสข่าว: C-221228021005(28 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 173.42 ADValue:  (B/W)  147,407  (FC)  182,091
PRValue : (B/W)  442,221  (FC)  546,273(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24971
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ภท.ลั่นแกนนำตั้งรัฐบาล เมิน'บิ๊กตู่'เปิดหน้าลงสนามการเมือง

รหัสข่าว: C-221228021005(28 ธ.ค. 65/04:31)

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

Col.Inch: 173.42 ADValue:  (B/W)  147,407  (FC)  182,091
PRValue : (B/W)  442,221  (FC)  546,273(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15217
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'รวมไทยสร้างชาติ'คึกเปิดตัว'ไตรรงค์-ชุมพล-ชัช เตาปูน'ลั่นไม่มีใครเหมาะ...

รหัสข่าว: C-221228005024(28 ธ.ค. 65/06:10)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 157.09 ADValue:  (B/W)  196,362.50  (FC)  251,344
PRValue : (B/W)  589,087.50  (FC)  754,032(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15217
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'รวมไทยสร้างชาติ'คึกเปิดตัว'ไตรรงค์-ชุมพล-ชัช เตาปูน'ลั่นไม่มีใครเหมาะ...

รหัสข่าว: C-221228005024(28 ธ.ค. 65/06:10)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 157.09 ADValue:  (B/W)  196,362.50  (FC)  251,344
PRValue : (B/W)  589,087.50  (FC)  754,032(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15217
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'รวมไทยสร้างชาติ'คึกเปิดตัว'ไตรรงค์-ชุมพล-ชัช เตาปูน'ลั่นไม่มีใครเหมาะ...

รหัสข่าว: C-221228005024(28 ธ.ค. 65/06:10)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 157.09 ADValue:  (B/W)  196,362.50  (FC)  251,344
PRValue : (B/W)  589,087.50  (FC)  754,032(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-221228008082(28 ธ.ค. 65/03:45)

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

Col.Inch: 44.64 ADValue:  (B/W)  53,568  (FC)  66,960
PRValue : (B/W)  160,704  (FC)  200,880(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5527
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 2(กลาง), 1

หัวข้อข่าว: 2566 ปีแห่งการเลือกตั้งขั้วรัฐบาลใหม่ ประยุทธ์ ชิงนายกฯสมัย 3

รหัสข่าว: C-221229023014(28 ธ.ค. 65/03:56)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,100

Col.Inch: 109.64 ADValue:  (B/W)  120,604  (FC)  148,014
PRValue : (B/W)  361,812  (FC)  444,042(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5527
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 2(กลาง), 1

หัวข้อข่าว: 2566 ปีแห่งการเลือกตั้งขั้วรัฐบาลใหม่ ประยุทธ์ ชิงนายกฯสมัย 3

รหัสข่าว: C-221229023014(28 ธ.ค. 65/03:56)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,100

Col.Inch: 109.64 ADValue:  (B/W)  120,604  (FC)  148,014
PRValue : (B/W)  361,812  (FC)  444,042(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5527
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 2(กลาง), 1

หัวข้อข่าว: 2566 ปีแห่งการเลือกตั้งขั้วรัฐบาลใหม่ ประยุทธ์ ชิงนายกฯสมัย 3

รหัสข่าว: C-221229023014(28 ธ.ค. 65/03:56)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,100

Col.Inch: 109.64 ADValue:  (B/W)  120,604  (FC)  148,014
PRValue : (B/W)  361,812  (FC)  444,042(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24971
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ของขวัญปีใหม่ จากรัฐ

รหัสข่าว: C-221228021003(28 ธ.ค. 65/04:33)

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

Col.Inch: 46.09 ADValue:  (B/W)  39,176.50  (FC)  48,394.50
PRValue : (B/W)  117,529.50  (FC)  145,183.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11719
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-221229037077(28 ธ.ค. 65/07:56)

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

Col.Inch: 53.64 ADValue:  (B/W)  64,368  (FC)  88,506
PRValue : (B/W)  193,104  (FC)  265,518(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11719
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-221229037077(28 ธ.ค. 65/07:56)

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

Col.Inch: 53.64 ADValue:  (B/W)  64,368  (FC)  88,506
PRValue : (B/W)  193,104  (FC)  265,518(x3)
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