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ข่าวประจ าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 25/2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
จ านวน 3 ฉบับ และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

2 26/2566 การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการนับ 
จ านวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' เห็นชอบจ านวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว 1 
2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. พิจารณาร่างระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3 ฉบับ 

และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
6 

3 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. พิจารณาร่างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ านวน 3 ฉบับ และการแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

8 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เตรียมคลอดระเบียบ - ประกาศจัดเลือกตั้ง 66 เร่งแบ่งเขตเร็วขึ้น 10 
5 มติชนออนไลน์ กกต. ไฟเขียวร่างระเบียบ - ประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง 3 ฉบับ 13 
6 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะร่างประกาศการท าไพรมารีฯ ตั้งสาขาตัวแทนพรรคประจ า จว. 

เร่งแบ่งเขตแต่คงฟังความเห็น 
15 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่า 

ยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 
17 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่า 
ยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 

20 

3 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่า 
ยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 

23 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่า 
ยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 

26 

5 หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ 

ล็อก 6 ขั้น กกต. ย้ายพรรค - แบ่งเขตเลือกตั้ง 29 

6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เลือกตั้งทั่วไทย NEWS : อบรมเครือข่ายฯภาคเหนือรับเลือกตั้ง 30 
7 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อบรมเครือข่าย 17 จ.ภาคเหนือ กกต. ติวสื่อสารอุดข้อผิดพลาด 31 
8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ร่นเวลาแบ่งเขต ส.ส. ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ขอ 45 วัน 32 
9 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจ านวน ส.ส. 

400 คน ทั่วประเทศ 
34 

10 ไทยรัฐออนไลน์ รับการเลือกตั้ง 2566 กกต. ออกประกาศจ านวน ส.ส. และเขตเลือก
ตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว 

38 

11 ไทยรัฐออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้ 42 
12 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จ านวน ส.ส. 
400 คน 

46 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว 52 
14 หนังสือพิมพ์มติชน ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง 55 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต. เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหน 

มีก่ีเขต ส.ส. กี่คน 
56 

16 สยามรัฐออนไลน์ เช็คด่วน !! เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของ กกต. จังหวัด
ก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน 

61 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจ านวน ส.ส. 

400 คน ทั่วประเทศ 
66 

18 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เลือกตั้งทั่วไทย NEWS : กกต. ลพบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 76 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. แถลงด่วนบ่ายนี้ ! แจงปมน าคนไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณ 

แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 
77 

2 ประชาติธุรกิจออนไลน์ กกต. สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขต ส.ส. เดินหน้าเลือกตั้ง 79 
3 MGR ออนไลน์ กกต. สั่งทุก จว. พร้อมแบ่งเขต ส.ส. เปิด 3 แบบรับฟังยึดเหมาะสม 

จ านวน ปชช. - สภาพแวดล้อม 
82 

4 แนวหน้าออนไลน์ กกต. สั่งทุกจังหวัด พร้อมแบ่งเขต ส.ส. เปิด 3 รูปแบบรับฟัง
ความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย 

84 

5 ข่าวสดออนไลน์ กกต. สั่งทุกจังหวัด แบ่งเขต ส.ส. เปิด 3 รูปแบบฟังความเห็น 
ก่อนส่งเคาะ 400 เขต 

87 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ คลอดแล้ว ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต. จังหวัด 
จัดท ารูปแบบการแบ่งเขต 

89 

7 ไทยรัฐออนไลน์ "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี - ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ 99 
8 MGR ออนไลน์ "ธนกร" ปัดนายกฯ เคลมจัดการน้ าแต่อนุมัติคนสุดท้าย ชี้ยุทธศาสตร์

รทสช. ไม่ใช่แบบทหาร ปราศรัยต่อเพชรบุรี 
104 

9 มติชนออนไลน์ 'ธนกร' แย้ม 'อนุชา' อาจซบ รทสช. ป้อง “บิ๊กตู่” แย่งผลงานจัดการน้ า 
โวนายกฯเปิดตัวแล้วฮอต 

107 

10 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ผิด ก.ม. "ศุภชัย" ยกค าตัดสิน กกต. ตอก "แพทย์ชนบท" ดราม่าป้าย
รูป "อนุทิน" 

110 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ กลัวไม่แลนด์สไลด์ ! เพ่ือไทยบี้ กกต. สอบ ‘อนุทิน’ ติดป้ายมีรูปตัวเอง

หน้า รพ. รัฐทั่วประเทศ 
113 

12 ข่าวสดออนไลน์ พท. จี้ กกต. สอบป้าย ‘อนุทิน’ โผล่หน้าโรงพยาบาล หวั่นใช้ภาษี
ประชาชนหาเสียง 

115 

13 บ้านเมืองออนไลน์ "ตรชีฎา" เพ่ือไทย จี้ กกต. สอบ "อนุทิน" ปมมีรูป รพ. ติดป้ายทั่วประเทศ 117 
14 ไทยรัฐออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่ มีรูปตัวเอง 

แฝงหาเสียงหรือไม่ 
119 

15 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ข่าวสั้น : พท.จี้ กกต. สอบ 'อนุทิน' ติดป้ายของขวัญปีใหม่ 121 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "โรม” ดักคอ กกต. อย่าแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 พิสดาร หวั่นเอื้อ 

บางพรรคซ้ าปี 62 
122 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ ดักคอ 'กกต.' อย่าท าเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร – สกปรก ! ซ้ ารอย
ปี 62 

126 

18 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

"โรม" ดักคอ กกต. ตีเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียง 
พรรคการเมือง หวั่นซ้ ารอยปี 62 

130 

19 มติชนออนไลน์ 'โรม' ดักคอ กกต. อย่าเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียง 
บางพรรค ซ้ ารอยปี'62 

133 

20 ข่าวสดออนไลน์ “บิ๊กตู”่ เสียงเข้ม ! ขอค าถามอ่ืน ไม่ตอบปมพันธมิตรหลังเลือกตั้ง 
ยันไม่ก้าวล่วง กกต. 

136 

21 มติชนออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ขอค าถามอ่ืน เจอสื่อซักปมพันธมิตรการเมือง ชี้ไทม์ไลน์
เลือกตั้งเรื่อง กกต. ไม่ก้าวล่วง 

138 

22 บ้านเมืองออนไลน์ "บิ๊กตู่" ยืนยันไม่ก้าวล่วง กกต. เคาะไทม์ไลน์เลือกตั้ง บอกหน้าที่
หมดแล้วหลังบังคับใช้กฎหมายลูก 

140 

23 MGR ออนไลน์ "บิ๊กตู่" เสียงเข้มเมินตอบยุบสภา - หาพันธมิตรการเมือง ไล่ถาม
ค าถามอ่ืน พร้อมย้ าไม่ก้าวล่วง กกต. 

142 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง - ก้าวล่วง กกต. ปมไทม์ไลน์

เลือกตั้งไม่ได้ 
144 

25 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง เสียงเข้มขอค าถามอ่ืน 
บอกไม่ก้าวล่วง กกต. ปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง 

146 

26 มติชนออนไลน์ 'นายกฯ' มอบ 'วิษณุ' แจง ครม. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง คาด กกต.จัด
เตรียมการเสร็จ 28 ก.พ. 

148 

27 ไทยรัฐออนไลน์ "ลุงตู่” ไม่ขอก้าวล่วง กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ไม่ตอบยุบสภา 
ขอท าให้ดีที่สุด 

151 

28 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 'บิ๊กตู'่ ไม่ยุบสภา ก.พ. 154 
29 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ดูแลน้ าผลงาน รบ. แบ่งเวรแก้สภาล่ม 157 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อนุทิน' เมินเพ่ือไทยจี้ กกต. สอบติดป้ายหน้า รพ. แฝงหาเสียง 159 
31 สยามรัฐออนไลน์ ล้อมคอกสภาล่ม "ชวน" ขอพรรคร่วมแบ่งเวรกันเข้าประชุม "วิษณุ" 

เผย กกต. ขออย่าเพ่ิงยุบสภา หวั่น ส.ส. เขต สมัครไม่ทัน  
161 

32 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยังไม่ยุบสภา 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์ กกต. ขอเวลาแบ่งเขตถึงสิ้น ก.พ. 
ปัดยื้อเลือกตั้ง 

164 

33 หนังสือพิมพ์มติชน “วิษณุ” เคลียร์ “บิ๊กตู”่ - ฤกษ์ยุบสภา หลัง กพ. กดปุ่มได้ 167 
34 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
สัญญาณรัฐบาล 'ยุบสภา มี.ค.' 172 

35 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

'วิษณุ' ส่งสัญญาณยุบสภา มี.ค. สามมิตรอยู่ 'พปชร.' ไมค่รบทีม 175 

36 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ “วิษณุ” ชี้ต้น มี.ค. “บิ๊กตู่” ยุบสภา ปัดเตะถ่วงเลือกตั้ง 177 
37 หนังสือพิมพ์มติชน “วิษณุ” แจ้ง ครม. ไทม์ไลน์ 'กกต.' ขอ 30 วันก่อนยุบ 179 
38 มติชนออนไลน์ 'วิษณุ' เคลียร์ 'บิ๊กตู'่ ฤกษ์ยุบสภา หลัง ก.พ. กดปุ่มได้ กกต. 

คลอดเกณฑ์ขีดแบ่งพ้ืนที่ 
184 

39 แนวหน้าออนไลน์ รับผิดชอบถูกตัว ! 'ปธ. ชวน' ขอพรรคร่วมรัฐบาล แบ่งเวรช่วง
อภิปรายกันสภาล่ม 

188 
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          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
40 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' สงสัย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งผิด ? หลังเอาจ านวน 

ผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาค านวณ 
190 

41 เดลินิวส์ออนไลน์ ติง กกต. ใช้ 9 แสนคน ไม่มีสัญชาติไทยร่วมค านวณ – ท า 3 จว. 
ไม่ได้ ส.ส. เพ่ิม 

194 

42 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' โพสต์ถาม กกต. หลังเอาจ านวนผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวน 
หวั่นแบ่งเขตเลือกตั้งผิด 

196 

43 คมชัดลึกออนไลน์ แบ่งเขตเลือกตั้งผิดหรือไม่ “สมชัย” สงสัย 'กกต.' 199 
44 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' เตือน กกต. น าคนไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณเขต 6 จว. 

มีปัญหา เสี่ยงถูกร้องศาลตีความ 
203 

45 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' จี้ 'กกต.' แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเกิดปัญหา ปมน ายอด
ชาวต่างชาติมาค านวณแบ่งเขตเลือกตั้ง 

207 

46 มติชนออนไลน์ 'ชัชชาติ' พร้อมช่วยจัด รอเบิกงบ กกต. ลั่น 'เลือกตั้งปีนี้' ยึด
ประชาธิปไตย โปร่งใส - ยุติธรรม 

211 

47 หนังสือพิมพ์ข่าวสด กทม. ขอ 48 ล้าน เปิดศูนย์เลือกตั้ง 213 
48 หนังสือพิมพ์มติชน โรงพิมพ์ - ร้านป้ายโฆษณา คึกรับเลือกตั้ง 214 
49 หนังสือพิมพ์แนวหน้า กกต. ขอ 1 เดือนอย่าเพ่ิงยุบสภา 'วิษณุ' แจง ครม. ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ 

ไม่ถ่วงเวลา' 
216 

50 หนังสือพิมพ์ 
กรุงเทพธุรกิจ 

ป้ายพีอาร์ 'อนุทิน' นอกกติกา 180 วัน 221 

51 มติชนออนไลน์ "สุทิน" ชวน ปชช. จับตา กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่ 
เผย ซักฟอก 152 "บิ๊กตู่" คือจ าเลยที่หนึ่ง 

223 

52 ข่าวสดออนไลน์ “สุทิน” ปลุกประชาชนจับตา กกต. แบ่งเขตเป็นธรรมหรือไม่ 
เชื่อไทม์ไลน์ไม่ถึง 30 วัน 

226 

53 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' ชวนสังคมจับตา กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต 229 
54 แนวหน้าออนไลน์ 'ปธ. วิปฝ่ายค้าน' จับตา 'กกต.' ขอ 45 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ าซักฟอก 

'ด่า' รมต. ทุกคน 
231 

55 คมชัดลึกออนไลน์ "สุทิน" จับตา "แบ่งเขตเลือกตั้ง" หลัง กกต. ขอเวลา 1 เดือน 233 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

บทความ / ซุบซิบ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : บนความเคลื่อนไหว : รหัสลับ 45 'กล (ประ) ยุทธ์' เดิมพัน'
เกมชิงอ านาจ' 

236 

2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่าสนามเลือกตั้ง 66 : ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง 238 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : ซื้อเสียงด้วยเงินสีด า 241 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 242 
5 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานพิเศษ : จับตาสนามเลือกตั้ง 'พัทลุง' ศักดิ์ศรีทุกพรรค 'แพ้ไม่ได้' 243 
6 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยามรัฐ 245 
7 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สถานีคิดเลขท่ี 12 : ยื้อ – ยุบเมื่อพร้อม ? 248 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชทพ. เน้นส่งพ้ืนที่จุดแข็ง เป้าซิวไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง 250 
9 หนังสือพิมพ์มติชน จับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้ - เสียผลกาบัตร 251 
10 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บ้านเกิดเมืองนอน : ระวังการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ ! 254 
11 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 256 
12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 259 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 ก.พ. 66 09.30 น. 
 
 
 
- 

สถาบันวิชาการ 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน) 
 

สนง.กกต.จว.แพร่ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. เป็นประธานในพิธีปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 
พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ   
 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ตรวจเยี่ยม 
สนง.กกต.จว.แพร่ 

 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 ก.พ. 66 09.00 น. 
 
 
 

09.00 น. 
 
 
 

13.00 น. 
 

 
 

โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 

สถาบันวิชาการ 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน) 
 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
 

นายแสวง บุญมี ลธ.กกต. เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 
 
นางสาวสุรณี ผลทวี รอง ลธ.กกต. เข้าร่วมพิธีปิดการอบรม
หลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2  
 
 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รอง ลธ.กกต. ปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การด าเนินงานกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุชี้แจงการด าเนินงานกลุ่มภารกิจการมสี่วนรว่ม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นการทั่วไป แก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเก่ียวกับ 

การแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง และ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แถลงข่าวในประเด็น 
“การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป” ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าวในประเด็น “การแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป” 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ 
พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุว่า
กกต. ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้มีการประสาน และชี้แจงท าความเข้าใจ
ว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา  
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การที่ กกต. จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
และพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพ่ือท าความเห็นว่ารูปแบบใด
เหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้ กกต. พิจารณา ซึ่ง กกต. กลางจะรีบพิจารณาโดยตั้งเป้าว่า
ด าเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต สิ่งเหล่ านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมายการท างานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน 

กกต. ยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 

เราต้องค านึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการด าเนินการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
จึงจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือ
เรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการท าไพรมารีโหวต เพ่ือให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้
อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจท างานทุกวัน และกล้าที่จะพูดว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย 

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ท าให้การประสานงานออกมา
ในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ าใจคิดหวังดีกับส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะส่งผลร้าย
กลับมาที่ กกต. หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบก าหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ เรารับฟังตลอด 
ถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจากข้อมูล  
การประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากท าความเข้าใจว่า
รัฐธรรมนูญมาตรา 86 ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศ  
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง  ซึ่ งการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจ านวนราษฎรรวม 

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่ส านักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคน  
ที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจ านวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว 
การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่ อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับ  กกต. ว่าการคิดจ านวนราษฎรนั้น
ต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติไทย  
และไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม 
คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจ านวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมด  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 
ซึ่งเป็นหลักการท างานที่สอดคล้องต้องกัน และท ามาโดยตลอด ข้อมูลที่น าเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความกระจ่าง
พอสมควร 

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการท างานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า ในช่วง
วันที่ 1 - 3 ก.พ. กกต. จังหวัด จะเร่งด าเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 ก.พ. 
จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน 14  - 16 ก.พ. 
กกต. จังหวัดจะสรุปและท าความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ กกต. กลาง โดยในวันที่ 
20 - 28 ก.พ. กกต. กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ ากว่าร้อยเขต 

นายปกรณ์ ยังย้ าว่าจากการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถ  
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่  ๆ
พร้อมแล้ว และตนก็ได้ก าชับว่าต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อครหา  
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เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และการที่ระบุว่า
แบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูใน จ.สุโขทัย พบว่าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา แต่มีความกว้าง 
ที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกต. จะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องค่า ใช้จ่าย 
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการท าไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ  
ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องด าเนินการอย่างไร 

นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภา 
ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระท่ีจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณีใด
เราก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกท าลาย เรื่องนี้ กกต. จังหวัด แล ะกกต.กทม.
ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายัง ไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็นองค์ประกอบ 
ให้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง กกต. จะพิจารณาทุกค าร้องและทุกความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881  
https://siamrath.co.th/n/419605 
https://www.thaipost.net/politics-news/314886/ 
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000010094 
https://tna.mcot.net/politics-1106383 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://siamrath.co.th/n/419605
https://www.thaipost.net/politics-news/314886/
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340
https://mgronline.com/politics/detail/9660000010094
https://tna.mcot.net/politics-1106383
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือติดตามการบริหารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แผนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเพื่อตดิตามการบริหารงานท่ัวไปของส านักงานฯ 
และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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31/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  
ร่างระเบียบและร่างประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2566 จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
 1. ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 2. ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมือง
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 3. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบยีบ 
และประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ านวน 3 ฉบับ และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เสนอ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 อนึ่ง เมื่อระเบียบและประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเร่งด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบ
ก าหนด โดยจะเร่งรัดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้น้อยกว่าหรือรวดเร็วกว่าที่ก าหนด ไว้เว้นแต่ขั้นตอน 
ในการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา จ านวน 10 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.4forcenews.com/276521/ 
https://www.siamfocustime.com/378661/  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050719 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3799591 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000009687 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314365 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2617726 
 
  

https://www.4forcenews.com/276521/
https://www.siamfocustime.com/378661/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050719
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3799591
https://mgronline.com/politics/detail/9660000009687
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314365
https://www.thairath.co.th/news/politic/2617726
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566, 14.48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 หรือหากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

แล้วแต่กรณี ว่าท าไมคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน หรือเมื่อพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่ประกาศเขตเลือกตั้งทันที หรือการแบ่งเขตเลือกตั้งมีการนับจ านวนราษฎรอย่างไร นั้น 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งขอชี้แจงต่อการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเ พ่ือให้  

เกิดความชัดเจน ดังนี้ 

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมข้อมูล และพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท ารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

อย่างน้อยจังหวัดละ 3 รูปแบบ เพ่ือใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด  

กกต. แจงข้ันตอนการแบ่งเขตเลอืกตั้ง - วิธีการนับจ านวนราษฎร 
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เป็นเวลา 10 วัน โดยจัดเตรียมข้อมูลที่ถือตามจ านวนราษฎรที่ประกาศปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งไว้ให้พร้อมด าเนินการ

ได้ทันที่เม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2566 ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

เพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อ านาจ  

ในการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 

 2. การเตรียมความพร้อมหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566  

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบร่างระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

จ านวน 5 ฉบับ กล่าวคือ  

   (1) ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

   (2) ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก

ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 

   (3) ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

และการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. .... 

   (4) ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

   (5) ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุม 

สมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

   ทั้งนี้ ร่างประกาศ ตามข้อ (1) และ (2) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2566 

  2.2 การด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

   เมื่อระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และมีผลใช้บังคับแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
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และขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดทันที ซึ่งต้องด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดแต่จะเร่งรัดระยะเวลา

ด าเนินการในแต่ละข้ันตอนให้น้อยลงหรือรวดเร็วขึ้น โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

   (1) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครด าเนินการ

จัดท ารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ ภายใน 3 วัน 

   (2) ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง 

และประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ระหว่างวันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2566) 

   (3) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวบรวม

ความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนเพื่อจัดท าสรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 

   (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมเพ่ือพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

จ านวน 77 จังหวัด 364 เขตเลือกตั้ง 

   (5) ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   ทั้งนี้ เมื่อประกาศเขตเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองจักได้น าไปใช้ในการด าเนินการสรรหา 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป 

 3. การนับจ านวนราษฎรเพื่อน ามาใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 มาตรา 86 ก าหนดให้
ใช้จ านวนราษฎรทั้ งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง 
ซึ่งกรณีดังกล่าวส านักทะเบียนกลางได้มีประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2566 เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และในการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น าประกาศส านักทะเบียนกลางดังกล่าวมา
ใช้ในการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง การด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฯ แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314494  
https://www.siamfocustime.com/378974/ 
https://www.4forcenews.com/276620/ 
 
 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314494
https://www.siamfocustime.com/378974/
https://www.4forcenews.com/276620/
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กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ 
พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุ
ว่า กกต. ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้ มีการประสาน และชี้แจง 
ท าความเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การที่ กกต. จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนและพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพ่ือท าความเห็น
ว่ารูปแบบใดเหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้  กกต. พิจารณา ซึ่ง กกต. กลางจะรีบ
พิจารณาโดยตั้งเป้าว่าด าเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต  
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมาย  
การท างานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องค านึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการด าเนินการคัดสรร
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. 
จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการ
ท าไพรมารีโหวต เพ่ือให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจท างานทุกวัน และกล้าที่จะพูด
ว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย 

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ท าให้การประสานงาน
ออกมาในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ าใจคิดหวังดีกับส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะ
ส่งผลร้ายกลับมาที่ กกต. หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบก าหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ เรารับ
ฟังตลอดถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจาก
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ข้อมูลการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากท าความเข้าใจ
ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 86 ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศ  
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง ซึ่งการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจ านวนราษฎรรวม 

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่ส านักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคน  
ที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจ านวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว 
การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่ อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับ กกต. ว่าการคิดจ านวน
ราษฎรนั้นต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติ
ไทยและไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม  
คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจ านวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมด  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คน ซึ่งเป็นหลักการท างานที่สอดคล้องต้องกัน และท ามาโดยตลอด ข้อมูลที่น าเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความ
กระจ่างพอสมควร 

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการท างานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ว่า ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.พ. กกต. จังหวัด จะเร่งด าเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 
ก.พ. จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน  
14 - 16 ก.พ. กกต. จังหวัดจะสรุปและท าความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ กกต. กลาง 
โดยในวันที่ 20 - 28 ก.พ. กกต. กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ า
กว่าร้อยเขต 

นายปกรณ์ ยังย้ าว่าจากการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถ  
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่ๆ
พร้อมแล้ว และตนก็ได้ก าชับว่าต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อ
ครหา เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
และการที่ระบุว่าแบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูใน จ.สุโขทัย พบว่าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
แต่มีความกว้างที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกต. จะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องค่า ใช้จ่าย 
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการท าไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ  
ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องด าเนินการอย่างไร 
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นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภา 
ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณี
ใดเราก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกท าลาย เรื่องนี้  กกต. จังหวัด 
แล ะกกต.กทม.ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายัง ไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็น
องค์ประกอบให้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง  กกต. จะพิจารณาทุกค าร้องและทุก
ความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881  
  

19

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881


กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ 
พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุ
ว่า กกต. ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้ มีการประสาน และชี้แจง 
ท าความเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การที่ กกต. จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนและพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพ่ือท าความเห็น
ว่ารูปแบบใดเหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้  กกต. พิจารณา ซึ่ง กกต. กลางจะรีบ
พิจารณาโดยตั้งเป้าว่าด าเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต  
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมาย  
การท างานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องค านึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการด าเนินการคัดสรร
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. 
จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการ
ท าไพรมารีโหวต เพ่ือให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจท างานทุกวัน และกล้าที่จะพูด
ว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย 

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ท าให้การประสานงาน
ออกมาในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ าใจคิดหวังดีกับส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะ
ส่งผลร้ายกลับมาที่ กกต. หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบก าหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ เรารับ
ฟังตลอดถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจาก
ข้อมูลการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากท าความเข้าใจ
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ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 86 ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศ  
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง ซึ่งการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจ านวนราษฎรรวม 

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่ส านักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคน  
ที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจ านวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว 
การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่ อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับ กกต. ว่าการคิดจ านวน
ราษฎรนั้นต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติ
ไทยและไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม  
คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจ านวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมด  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คน ซึ่งเป็นหลักการท างานที่สอดคล้องต้องกัน และท ามาโดยตลอด ข้อมูลที่น าเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความ
กระจ่างพอสมควร 

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการท างานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ว่า ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.พ. กกต. จังหวัด จะเร่งด าเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 
ก.พ. จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน  
14 - 16 ก.พ. กกต. จังหวัดจะสรุปและท าความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ กกต. กลาง 
โดยในวันที่ 20 - 28 ก.พ. กกต. กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ า
กว่าร้อยเขต 

นายปกรณ์ ยังย้ าว่าจากการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถ  
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่ๆ
พร้อมแล้ว และตนก็ได้ก าชับว่าต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อ
ครหา เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
และการที่ระบุว่าแบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูใน จ.สุโขทัย พบว่าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
แต่มีความกว้างที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกต. จะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องค่า ใช้จ่าย 
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการท าไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ  
ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องด าเนินการอย่างไร 

นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภา 
ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณี
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ใดเราก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกท าลาย เรื่องนี้  กกต. จังหวัด 
แล ะกกต.กทม.ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายัง ไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็น
องค์ประกอบให้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง  กกต. จะพิจารณาทุกค าร้องและทุก
ความเห็น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/419605 
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กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ 
พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุ
ว่า กกต. ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้ มีการประสาน และชี้แจง 
ท าความเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การที่ กกต. จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนและพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพ่ือท าความเห็น
ว่ารูปแบบใดเหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้  กกต. พิจารณา ซึ่ง กกต. กลางจะรีบ
พิจารณาโดยตั้งเป้าว่าด าเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต  
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมาย  
การท างานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องค านึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการด าเนินการคัดสรร
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. 
จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการ
ท าไพรมารีโหวต เพ่ือให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจท างานทุกวัน และกล้าที่จะพูด
ว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย 

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ท าให้การประสานงาน
ออกมาในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ าใจคิดหวังดีกับส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะ
ส่งผลร้ายกลับมาที่ กกต. หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบก าหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ เรารับ
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ฟังตลอดถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจาก
ข้อมูลการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากท าความเข้าใจ
ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 86 ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศ  
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง ซึ่งการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจ านวนราษฎรรวม 

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่ส านักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคน  
ที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจ านวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว 
การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่ อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับ กกต. ว่าการคิดจ านวน
ราษฎรนั้นต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติ
ไทยและไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม  
คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจ านวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมด  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คน ซึ่งเป็นหลักการท างานที่สอดคล้องต้องกัน และท ามาโดยตลอด ข้อมูลที่น าเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความ
กระจ่างพอสมควร 

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการท างานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ว่า ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.พ. กกต. จังหวัด จะเร่งด าเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 
ก.พ. จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน  
14 - 16 ก.พ. กกต. จังหวัดจะสรุปและท าความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ กกต. กลาง 
โดยในวันที่ 20 - 28 ก.พ. กกต. กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ า
กว่าร้อยเขต 

นายปกรณ์ ยังย้ าว่าจากการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถ  
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่ๆ
พร้อมแล้ว และตนก็ได้ก าชับว่าต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อ
ครหา เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
และการที่ระบุว่าแบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูใน จ.สุโขทัย พบว่าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
แต่มีความกว้างที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกต. จะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องค่า ใช้จ่าย 
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการท าไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ  
ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องด าเนินการอย่างไร 
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นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภา 
ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณี
ใดเราก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกท าลาย เรื่องนี้  กกต. จังหวัด 
แล ะกกต.กทม.ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายัง ไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็น
องค์ประกอบให้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง  กกต. จะพิจารณาทุกค าร้องและทุก
ความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/314886/ 
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กกต. ขอบคุณนายกฯ ไม่ก้าวล่วงท างานยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ 
พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุ
ว่า กกต. ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้ มีการประสาน และชี้แจง 
ท าความเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การที่ กกต. จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนและพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพ่ือท าความเห็น
ว่ารูปแบบใดเหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้  กกต. พิจารณา ซึ่ง กกต. กลางจะรีบ
พิจารณาโดยตั้งเป้าว่าด าเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต  
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมาย  
การท างานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องค านึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการด าเนินการคัดสรร
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. 
จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการ
ท าไพรมารีโหวต เพ่ือให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจท างานทุกวัน และกล้าที่จะพูด
ว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย 

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ท าให้การประสานงาน
ออกมาในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ าใจคิดหวังดีกับส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะ
ส่งผลร้ายกลับมาที่ กกต. หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบก าหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ เรารับ
ฟังตลอดถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจาก
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ข้อมูลการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากท าความเข้าใจ
ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 86 ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศ  
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ ง ซึ่งการประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจ านวนราษฎรรวม 

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่ส านักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคน  
ที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจ านวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว 
การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่ อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับ กกต. ว่าการคิดจ านวน
ราษฎรนั้นต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติ
ไทยและไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องค านึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม  
คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจ านวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมด  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คน ซึ่งเป็นหลักการท างานที่สอดคล้องต้องกัน และท ามาโดยตลอด ข้อมูลที่น าเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความ
กระจ่างพอสมควร 

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการท างานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ว่า ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.พ. กกต. จังหวัด จะเร่งด าเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 
ก.พ. จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน  
14 - 16 ก.พ. กกต. จังหวัดจะสรุปและท าความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ กกต. กลาง 
โดยในวันที่ 20 - 28 ก.พ. กกต. กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ า
กว่าร้อยเขต 

นายปกรณ์ ยังย้ าว่าจากการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถ  
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่ๆ
พร้อมแล้ว และตนก็ได้ก าชับว่าต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อ
ครหา เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
และการที่ระบุว่าแบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพ้ืนที่ไปดูใน จ.สุโขทัย พบว่าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
แต่มีความกว้างที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกต. จะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องค่า ใช้จ่าย 
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการท าไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ  
ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องด าเนินการอย่างไร 
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นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภา 
ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณี
ใดเราก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกท าลาย เรื่องนี้  กกต. จังหวัด 
แล ะกกต.กทม.ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายัง ไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็น
องค์ประกอบให้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง  กกต. จะพิจารณาทุกค าร้องและทุก
ความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922 
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5537
วันที่: พฤหัสบดี 2 - อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ล็อก 6 ขั้น กกต. ย้ายพรรค-แบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230202023032(1 ก.พ. 66/05:11)

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

Col.Inch: 37.44 ADValue:  (B/W)  41,184  (FC)  50,544
PRValue : (B/W)  123,552  (FC)  151,632(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: เลือกตั้งทั่วไทย NEWS: อบรมเครือข่ายฯภาคเหนือรับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230202035041(1 ก.พ. 66/07:26)

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

Col.Inch: 15.57 ADValue:  (B/W)  14,791.50  (FC)  28,026
PRValue : (B/W)  44,374.50  (FC)  84,078(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: อบรมเครือข่าย17จ.ภาคเหนือ กกต.ติวสื่อสารอุดข้อผิดพลาด

รหัสข่าว: C-230201004063(1 ก.พ. 66/04:42)

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

Col.Inch: 40.07 ADValue:  (B/W)  38,066.50  (FC)  72,126
PRValue : (B/W)  114,199.50  (FC)  216,378(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: กกต.ร่นเวลาแบ่งเขต ส.ส. ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ขอ 45 วัน

รหัสข่าว: I-I230131002024

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: กกต.ร่นเวลาแบ่งเขต ส.ส. ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ขอ 45 วัน

รหัสข่าว: I-I230131002024

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131002060

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131002060

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131002060

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131002060

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3800285
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: รับการเลือกตั้ง 2566 กกต. ออกประกาศจำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

รหัสข่าว: I-I230201000269

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617736
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: รับการเลือกตั้ง 2566 กกต. ออกประกาศจำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

รหัสข่าว: I-I230201000269

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617736
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: รับการเลือกตั้ง 2566 กกต. ออกประกาศจำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

รหัสข่าว: I-I230201000269

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617736
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: รับการเลือกตั้ง 2566 กกต. ออกประกาศจำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

รหัสข่าว: I-I230201000269

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617736
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้

รหัสข่าว: I-I230201000270

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617751
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้

รหัสข่าว: I-I230201000270

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

43

https://www.thairath.co.th/news/politic/2617751
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้

รหัสข่าว: I-I230201000270

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617751
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มีผลบังคับใช้วันนี้

รหัสข่าว: I-I230201000270

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617751
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ - จำนวน ส.ส. 400 คน

รหัสข่าว: I-I230201000271

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1192174
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201000267

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1948924/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201000267

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1948924/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201000267

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1948924/
https://www.dailynews.co.th


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศแบ่ง400เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201020060(1 ก.พ. 66/03:32)

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

Col.Inch: 23.31 ADValue:  (B/W)  27,972  (FC)  38,461.50
PRValue : (B/W)  83,916  (FC)  115,384.50(x3)

55



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหนมีกี่เขต ส.ส.กี่คน

รหัสข่าว: I-I230201000718

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/314542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหนมีกี่เขต ส.ส.กี่คน

รหัสข่าว: I-I230201000718

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/314542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหนมีกี่เขต ส.ส.กี่คน

รหัสข่าว: I-I230201000718

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/314542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหนมีกี่เขต ส.ส.กี่คน

รหัสข่าว: I-I230201000718

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/314542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: เปิดรายละเอียด 77 จังหวัดที่ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งจังหวัดไหนมีกี่เขต ส.ส.กี่คน

รหัสข่าว: I-I230201000718

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/314542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35
หัวข้อข่าว: เช็คด่วน!!เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของกกต.จังหวัดก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000722

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419490
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35
หัวข้อข่าว: เช็คด่วน!!เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของกกต.จังหวัดก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000722

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419490
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35
หัวข้อข่าว: เช็คด่วน!!เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของกกต.จังหวัดก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000722

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419490
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35
หัวข้อข่าว: เช็คด่วน!!เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของกกต.จังหวัดก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000722

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419490
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35
หัวข้อข่าว: เช็คด่วน!!เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตาพิมพ์เขียวของกกต.จังหวัดก่อนชี้ขาดภายใน 10 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000722

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419490
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส. 400 คน ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230201000758

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708054
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: เลือกตั้งทั่วไทย NEWS: กกต.ลพบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: C-230201004068(1 ก.พ. 66/04:31)

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

Col.Inch: 15.69 ADValue:  (B/W)  14,905.50  (FC)  28,242
PRValue : (B/W)  44,716.50  (FC)  84,726(x3)

76



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:48
หัวข้อข่าว: กกต.แถลงด่วนบ่ายนี้! แจงปมนำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201000989

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

77

https://www.matichon.co.th/politics/news_3800777
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:48
หัวข้อข่าว: กกต.แถลงด่วนบ่ายนี้! แจงปมนำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201000989

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

78

https://www.matichon.co.th/politics/news_3800777
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขต ส.ส. เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001898

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1191380
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขต ส.ส. เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001898

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1191380
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขต ส.ส. เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001898

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1191380
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจว.พร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 แบบรับฟังยึดเหมาะสม จำนวนปชช.-สภาพแวดล้อม

รหัสข่าว: I-I230131001906

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009588
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจว.พร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 แบบรับฟังยึดเหมาะสม จำนวนปชช.-สภาพแวดล้อม

รหัสข่าว: I-I230131001906

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009588
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด พร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

รหัสข่าว: I-I230131002003

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707939
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด พร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

รหัสข่าว: I-I230131002003

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707939
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด พร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

รหัสข่าว: I-I230131002003

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707939
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:54
หัวข้อข่าว: กกต. สั่งทุกจังหวัด แบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบฟังความเห็น ก่อนส่งเคาะ 400 เขต

รหัสข่าว: I-I230131001053

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484834
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:54
หัวข้อข่าว: กกต. สั่งทุกจังหวัด แบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบฟังความเห็น ก่อนส่งเคาะ 400 เขต

รหัสข่าว: I-I230131001053

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484834
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230201000712

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/314506/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี-ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ

รหัสข่าว: I-I230131001076

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616983
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี-ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ

รหัสข่าว: I-I230131001076

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616983
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี-ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ

รหัสข่าว: I-I230131001076

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616983
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี-ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ

รหัสข่าว: I-I230131001076

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616983
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่" จ่อลุยต่อ เวที 2 เพชรบุรี-ยุบสภาแน่ แต่เมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ

รหัสข่าว: I-I230131001076

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616983
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ปัดนายกฯเคลมจัดการน้ำแต่อนุมัติคนสุดท้าย ชี้ยุทธศาสตร์รทสช.ไม่ใช่แบบทหาร ปราศรัยต่อเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131001940

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009652
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ปัดนายกฯเคลมจัดการน้ำแต่อนุมัติคนสุดท้าย ชี้ยุทธศาสตร์รทสช.ไม่ใช่แบบทหาร ปราศรัยต่อเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131001940

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009652
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ปัดนายกฯเคลมจัดการน้ำแต่อนุมัติคนสุดท้าย ชี้ยุทธศาสตร์รทสช.ไม่ใช่แบบทหาร ปราศรัยต่อเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131001940

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' แย้ม 'อนุชา' อาจซบ รทสช. ป้องบิ๊กตู่แย่งผลงานจัดการน้ำ โวนายกฯเปิดตัวแล้วฮอต

รหัสข่าว: I-I230131001050

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

107

https://www.matichon.co.th/politics/news_3798722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' แย้ม 'อนุชา' อาจซบ รทสช. ป้องบิ๊กตู่แย่งผลงานจัดการน้ำ โวนายกฯเปิดตัวแล้วฮอต

รหัสข่าว: I-I230131001050

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' แย้ม 'อนุชา' อาจซบ รทสช. ป้องบิ๊กตู่แย่งผลงานจัดการน้ำ โวนายกฯเปิดตัวแล้วฮอต

รหัสข่าว: I-I230131001050

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: ไม่ผิด ก.ม. "ศุภชัย" ยกคำตัดสิน กกต.ตอก "แพทย์ชนบท" ดราม่าป้ายรูป "อนุทิน"

รหัสข่าว: I-I230131001059

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616971
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: ไม่ผิด ก.ม. "ศุภชัย" ยกคำตัดสิน กกต.ตอก "แพทย์ชนบท" ดราม่าป้ายรูป "อนุทิน"

รหัสข่าว: I-I230131001059

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616971
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: ไม่ผิด ก.ม. "ศุภชัย" ยกคำตัดสิน กกต.ตอก "แพทย์ชนบท" ดราม่าป้ายรูป "อนุทิน"

รหัสข่าว: I-I230131001059

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616971
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: กลัวไม่แลนด์สไลด์! เพื่อไทยบี้กกต.สอบ ‘อนุทิน’ ติดป้ายมีรูปตัวเองหน้ารพ.รัฐทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131001078

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

113

https://www.thaipost.net/politics-news/313757/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: กลัวไม่แลนด์สไลด์! เพื่อไทยบี้กกต.สอบ ‘อนุทิน’ ติดป้ายมีรูปตัวเองหน้ารพ.รัฐทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131001078

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/313757/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: พท. จี้กกต.สอบป้าย ‘อนุทิน’ โผล่หน้าโรงพยาบาล หวั่นใช้ภาษีประชาชนหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230131001080

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7484951
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: พท. จี้กกต.สอบป้าย ‘อนุทิน’ โผล่หน้าโรงพยาบาล หวั่นใช้ภาษีประชาชนหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230131001080

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7484951
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:05
หัวข้อข่าว: "ตรีชฎา"เพื่อไทย จี้ กกต.สอบ "อนุทิน" ปมมีรูปรพ.ติดป้ายทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131001081

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314322
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 14:05
หัวข้อข่าว: "ตรีชฎา"เพื่อไทย จี้ กกต.สอบ "อนุทิน" ปมมีรูปรพ.ติดป้ายทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230131001081

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314322
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่ มีรูปตัวเอง แฝงหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230131001065

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่ มีรูปตัวเอง แฝงหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230131001065

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616938
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: พท.จี้ กกต.สอบ 'อนุทิน' ติดป้ายของขวัญปีใหม่

รหัสข่าว: C-230201021012(1 ก.พ. 66/04:41)

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

Col.Inch: 26.66 ADValue:  (B/W)  22,661  (FC)  27,993
PRValue : (B/W)  67,983  (FC)  83,979(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:37
หัวข้อข่าว: "โรม” ดักคอ กกต.อย่าแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 พิสดาร หวั่นเอื้อบางพรรคซ้ำปี 62

รหัสข่าว: I-I230131001909

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:37
หัวข้อข่าว: "โรม” ดักคอ กกต.อย่าแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 พิสดาร หวั่นเอื้อบางพรรคซ้ำปี 62

รหัสข่าว: I-I230131001909

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:37
หัวข้อข่าว: "โรม” ดักคอ กกต.อย่าแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 พิสดาร หวั่นเอื้อบางพรรคซ้ำปี 62

รหัสข่าว: I-I230131001909

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:37
หัวข้อข่าว: "โรม” ดักคอ กกต.อย่าแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 พิสดาร หวั่นเอื้อบางพรรคซ้ำปี 62

รหัสข่าว: I-I230131001909

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

125

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ดักคอ 'กกต.' อย่าทำเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร-สกปรก!ซ้ำรอยปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001957

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1947088/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ดักคอ 'กกต.' อย่าทำเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร-สกปรก!ซ้ำรอยปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001957

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

127

https://www.dailynews.co.th/news/1947088/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ดักคอ 'กกต.' อย่าทำเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร-สกปรก!ซ้ำรอยปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001957

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1947088/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ดักคอ 'กกต.' อย่าทำเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร-สกปรก!ซ้ำรอยปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001957

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1947088/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:11
หัวข้อข่าว: "โรม" ดักคอ กกต. ตีเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงพรรคการเมือง หวั่นซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I230131002008

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_645798
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:11
หัวข้อข่าว: "โรม" ดักคอ กกต. ตีเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงพรรคการเมือง หวั่นซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I230131002008

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_645798
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:11
หัวข้อข่าว: "โรม" ดักคอ กกต. ตีเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงพรรคการเมือง หวั่นซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I230131002008

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_645798
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:32
หัวข้อข่าว: 'โรม' ดักคอ กกต.อย่าเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงบางพรรค ซ้ำรอยปี'62

รหัสข่าว: I-I230131001900

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799123
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:32
หัวข้อข่าว: 'โรม' ดักคอ กกต.อย่าเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงบางพรรค ซ้ำรอยปี'62

รหัสข่าว: I-I230131001900

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799123
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:32
หัวข้อข่าว: 'โรม' ดักคอ กกต.อย่าเนียนแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ตามฐานเสียงบางพรรค ซ้ำรอยปี'62

รหัสข่าว: I-I230131001900

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799123
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ เสียงเข้ม! ขอคำถามอื่น ไม่ตอบปมพันธมิตรหลังเลือกตั้ง ยันไม่ก้าวล่วงกกต.

รหัสข่าว: I-I230131001914

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7485308
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ เสียงเข้ม! ขอคำถามอื่น ไม่ตอบปมพันธมิตรหลังเลือกตั้ง ยันไม่ก้าวล่วงกกต.

รหัสข่าว: I-I230131001914

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7485308
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:39
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ ขอคำถามอื่น เจอสื่อซักปมพันธมิตรการเมือง ชี้ไทม์ไลน์เลือกตั้งเรื่อง กกต. ไม่ก้าวล่วง

รหัสข่าว: I-I230131001917

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799302
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:39
หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ ขอคำถามอื่น เจอสื่อซักปมพันธมิตรการเมือง ชี้ไทม์ไลน์เลือกตั้งเรื่อง กกต. ไม่ก้าวล่วง

รหัสข่าว: I-I230131001917

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799302
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ยืนยันไม่ก้าวล่วง กกต. เคาะไทม์ไลน์เลือกตั้ง บอกหน้าที่หมดแล้วหลังบังคับใช้กฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I230131001924

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314343
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ยืนยันไม่ก้าวล่วง กกต. เคาะไทม์ไลน์เลือกตั้ง บอกหน้าที่หมดแล้วหลังบังคับใช้กฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I230131001924

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314343
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" เสียงเข้มเมินตอบยุบสภา-หาพันธมิตรการเมือง ไล่ถามคำถามอื่น พร้อมย้ำไม่ก้าวล่วงกกต.

รหัสข่าว: I-I230131001930

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009654
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" เสียงเข้มเมินตอบยุบสภา-หาพันธมิตรการเมือง ไล่ถามคำถามอื่น พร้อมย้ำไม่ก้าวล่วงกกต.

รหัสข่าว: I-I230131001930

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000009654
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:36
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง-ก้าวล่วง กกต.ปมไทม์ไลน์เลือกตั้งไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230131001910

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707873
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:36
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง-ก้าวล่วง กกต.ปมไทม์ไลน์เลือกตั้งไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230131001910

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707873
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:55
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง เสียงเข้มขอคำถามอื่น บอกไม่ก้าวล่วง กกต. ปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001975

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419358
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:55
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ไม่ตอบเล็งหาพันธมิตรการเมือง เสียงเข้มขอคำถามอื่น บอกไม่ก้าวล่วง กกต. ปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001975

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419358
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:06
หัวข้อข่าว: 'นายกฯ' มอบ 'วิษณุ' แจง ครม. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง คาด กกต.จัดเตรียมการเสร็จ 28 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230131001999

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799627
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:06
หัวข้อข่าว: 'นายกฯ' มอบ 'วิษณุ' แจง ครม. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง คาด กกต.จัดเตรียมการเสร็จ 28 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230131001999

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799627
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:06
หัวข้อข่าว: 'นายกฯ' มอบ 'วิษณุ' แจง ครม. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง คาด กกต.จัดเตรียมการเสร็จ 28 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230131001999

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799627
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:28
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่” ไม่ขอก้าวล่วง กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ไม่ตอบยุบสภา ขอทำให้ดีที่สุด

รหัสข่าว: I-I230131002030

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617321
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:28
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่” ไม่ขอก้าวล่วง กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ไม่ตอบยุบสภา ขอทำให้ดีที่สุด

รหัสข่าว: I-I230131002030

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

152

https://www.thairath.co.th/news/politic/2617321
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:28
หัวข้อข่าว: "ลุงตู่” ไม่ขอก้าวล่วง กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ไม่ตอบยุบสภา ขอทำให้ดีที่สุด

รหัสข่าว: I-I230131002030

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2617321
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ยุบสภาก.พ.

รหัสข่าว: C-230201008050(1 ก.พ. 66/03:57)

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

Col.Inch: 151.10 ADValue:  (B/W)  181,320  (FC)  226,650
PRValue : (B/W)  543,960  (FC)  679,950(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ยุบสภาก.พ.

รหัสข่าว: C-230201008050(1 ก.พ. 66/03:57)

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

Col.Inch: 151.10 ADValue:  (B/W)  181,320  (FC)  226,650
PRValue : (B/W)  543,960  (FC)  679,950(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ยุบสภาก.พ.

รหัสข่าว: C-230201008050(1 ก.พ. 66/03:57)

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

Col.Inch: 151.10 ADValue:  (B/W)  181,320  (FC)  226,650
PRValue : (B/W)  543,960  (FC)  679,950(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: ดูแลน้ำผลงานรบ. แบ่งเวรแก้สภาล่ม

รหัสข่าว: C-230201008029(1 ก.พ. 66/04:05)

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

Col.Inch: 106.74 ADValue:  (B/W)  128,088  (FC)  160,110
PRValue : (B/W)  384,264  (FC)  480,330(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: ดูแลน้ำผลงานรบ. แบ่งเวรแก้สภาล่ม

รหัสข่าว: C-230201008029(1 ก.พ. 66/04:05)

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

Col.Inch: 106.74 ADValue:  (B/W)  128,088  (FC)  160,110
PRValue : (B/W)  384,264  (FC)  480,330(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เมินเพื่อไทยจี้ กกต.สอบติดป้ายหน้า รพ.แฝงหาเสียง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001949

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1946902/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เมินเพื่อไทยจี้ กกต.สอบติดป้ายหน้า รพ.แฝงหาเสียง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131001949

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1946902/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: ล้อมคอกสภาล่ม "ชวน" ขอพรรคร่วมแบ่งเวรกันเข้าประชุม "วิษณุ" เผยกกต.ขออย่าเพิ่งยุบสภา หวั่นส.ส.เขต...

รหัสข่าว: I-I230131002028

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: ล้อมคอกสภาล่ม "ชวน" ขอพรรคร่วมแบ่งเวรกันเข้าประชุม "วิษณุ" เผยกกต.ขออย่าเพิ่งยุบสภา หวั่นส.ส.เขต...

รหัสข่าว: I-I230131002028

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: ล้อมคอกสภาล่ม "ชวน" ขอพรรคร่วมแบ่งเวรกันเข้าประชุม "วิษณุ" เผยกกต.ขออย่าเพิ่งยุบสภา หวั่นส.ส.เขต...

รหัสข่าว: I-I230131002028

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: ยังไม่ยุบสภา 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์ กกต.ขอเวลาแบ่งเขตถึงสิ้น ก.พ. ปัดยื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001979

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/313931/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: ยังไม่ยุบสภา 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์ กกต.ขอเวลาแบ่งเขตถึงสิ้น ก.พ. ปัดยื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001979

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/313931/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: ยังไม่ยุบสภา 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์ กกต.ขอเวลาแบ่งเขตถึงสิ้น ก.พ. ปัดยื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131001979

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/313931/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุเคลียร์บิ๊กตู่-ฤกษ์ยุบสภา หลังกพ.กดปุ่มได้

รหัสข่าว: C-230201020052(1 ก.พ. 66/03:20)

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

Col.Inch: 238.23 ADValue:  (B/W)  285,876  (FC)  393,079.50
PRValue : (B/W)  857,628  (FC)  1,179,238.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุเคลียร์บิ๊กตู่-ฤกษ์ยุบสภา หลังกพ.กดปุ่มได้

รหัสข่าว: C-230201020052(1 ก.พ. 66/03:20)

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

Col.Inch: 238.23 ADValue:  (B/W)  285,876  (FC)  393,079.50
PRValue : (B/W)  857,628  (FC)  1,179,238.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุเคลียร์บิ๊กตู่-ฤกษ์ยุบสภา หลังกพ.กดปุ่มได้

รหัสข่าว: C-230201020052(1 ก.พ. 66/03:20)

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

Col.Inch: 238.23 ADValue:  (B/W)  285,876  (FC)  393,079.50
PRValue : (B/W)  857,628  (FC)  1,179,238.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุเคลียร์บิ๊กตู่-ฤกษ์ยุบสภา หลังกพ.กดปุ่มได้

รหัสข่าว: C-230201020052(1 ก.พ. 66/03:20)

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

Col.Inch: 238.23 ADValue:  (B/W)  285,876  (FC)  393,079.50
PRValue : (B/W)  857,628  (FC)  1,179,238.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุเคลียร์บิ๊กตู่-ฤกษ์ยุบสภา หลังกพ.กดปุ่มได้

รหัสข่าว: C-230201020052(1 ก.พ. 66/03:20)

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

Col.Inch: 238.23 ADValue:  (B/W)  285,876  (FC)  393,079.50
PRValue : (B/W)  857,628  (FC)  1,179,238.50(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บน), 9

หัวข้อข่าว: สัญญาณรัฐบาล'ยุบสภา มี.ค.'

รหัสข่าว: C-230201011025(1 ก.พ. 66/04:19)

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

Col.Inch: 166.42 ADValue:  (B/W)  232,988  (FC)  266,272
PRValue : (B/W)  698,964  (FC)  798,816(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บน), 9

หัวข้อข่าว: สัญญาณรัฐบาล'ยุบสภา มี.ค.'

รหัสข่าว: C-230201011025(1 ก.พ. 66/04:19)

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

Col.Inch: 166.42 ADValue:  (B/W)  232,988  (FC)  266,272
PRValue : (B/W)  698,964  (FC)  798,816(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บน), 9

หัวข้อข่าว: สัญญาณรัฐบาล'ยุบสภา มี.ค.'

รหัสข่าว: C-230201011025(1 ก.พ. 66/04:19)

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

Col.Inch: 166.42 ADValue:  (B/W)  232,988  (FC)  266,272
PRValue : (B/W)  698,964  (FC)  798,816(x3)

174



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3879
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ส่งสัญญาณยุบสภามี.ค. สามมิตรอยู่'พปชร.'ไม่ครบทีม

รหัสข่าว: C-230201040059(1 ก.พ. 66/04:37)

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

Col.Inch: 103.14 ADValue:  (B/W)  123,768  (FC)  154,710
PRValue : (B/W)  371,304  (FC)  464,130(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3879
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ส่งสัญญาณยุบสภามี.ค. สามมิตรอยู่'พปชร.'ไม่ครบทีม

รหัสข่าว: C-230201040059(1 ก.พ. 66/04:37)

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

Col.Inch: 103.14 ADValue:  (B/W)  123,768  (FC)  154,710
PRValue : (B/W)  371,304  (FC)  464,130(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ต้นมี.ค.บิ๊กตู่ยุบสภา ปัดเตะถ่วงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201021001(1 ก.พ. 66/04:49)

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

Col.Inch: 77.31 ADValue:  (B/W)  65,713.50  (FC)  81,175.50
PRValue : (B/W)  197,140.50  (FC)  243,526.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ต้นมี.ค.บิ๊กตู่ยุบสภา ปัดเตะถ่วงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201021001(1 ก.พ. 66/04:49)

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

Col.Inch: 77.31 ADValue:  (B/W)  65,713.50  (FC)  81,175.50
PRValue : (B/W)  197,140.50  (FC)  243,526.50(x3)

178



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16398
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุแจ้งครม.ไทม์ไลน์'กกต.' ขอ30วันก่อนยุบ

รหัสข่าว: C-230202038086(1 ก.พ. 66/08:14)

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

Col.Inch: 250.53 ADValue:  (B/W)  300,636  (FC)  413,374.50
PRValue : (B/W)  901,908  (FC)  1,240,123.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16398
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุแจ้งครม.ไทม์ไลน์'กกต.' ขอ30วันก่อนยุบ

รหัสข่าว: C-230202038086(1 ก.พ. 66/08:14)

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

Col.Inch: 250.53 ADValue:  (B/W)  300,636  (FC)  413,374.50
PRValue : (B/W)  901,908  (FC)  1,240,123.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16398
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุแจ้งครม.ไทม์ไลน์'กกต.' ขอ30วันก่อนยุบ

รหัสข่าว: C-230202038086(1 ก.พ. 66/08:14)

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

Col.Inch: 250.53 ADValue:  (B/W)  300,636  (FC)  413,374.50
PRValue : (B/W)  901,908  (FC)  1,240,123.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16398
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุแจ้งครม.ไทม์ไลน์'กกต.' ขอ30วันก่อนยุบ

รหัสข่าว: C-230202038086(1 ก.พ. 66/08:14)

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

Col.Inch: 250.53 ADValue:  (B/W)  300,636  (FC)  413,374.50
PRValue : (B/W)  901,908  (FC)  1,240,123.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16398
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15, 16

หัวข้อข่าว: วิษณุแจ้งครม.ไทม์ไลน์'กกต.' ขอ30วันก่อนยุบ

รหัสข่าว: C-230202038086(1 ก.พ. 66/08:14)

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

Col.Inch: 250.53 ADValue:  (B/W)  300,636  (FC)  413,374.50
PRValue : (B/W)  901,908  (FC)  1,240,123.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เคลียร์ 'บิ๊กตู่' ฤกษ์ยุบสภา หลัง ก.พ.กดปุ่มได้ กกต.คลอดเกณฑ์ขีดแบ่งพื้นที่

รหัสข่าว: I-I230201000717

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

184

https://www.matichon.co.th/politics/news_3800457
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เคลียร์ 'บิ๊กตู่' ฤกษ์ยุบสภา หลัง ก.พ.กดปุ่มได้ กกต.คลอดเกณฑ์ขีดแบ่งพื้นที่

รหัสข่าว: I-I230201000717

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เคลียร์ 'บิ๊กตู่' ฤกษ์ยุบสภา หลัง ก.พ.กดปุ่มได้ กกต.คลอดเกณฑ์ขีดแบ่งพื้นที่

รหัสข่าว: I-I230201000717

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เคลียร์ 'บิ๊กตู่' ฤกษ์ยุบสภา หลัง ก.พ.กดปุ่มได้ กกต.คลอดเกณฑ์ขีดแบ่งพื้นที่

รหัสข่าว: I-I230201000717

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3800457
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: รับผิดชอบถูกตัว! 'ปธ.ชวน'ขอพรรคร่วมรัฐบาล แบ่งเวรช่วงอภิปรายกันสภาล่ม

รหัสข่าว: I-I230131002010

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

188

https://www.naewna.com/politic/707942
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: รับผิดชอบถูกตัว! 'ปธ.ชวน'ขอพรรคร่วมรัฐบาล แบ่งเวรช่วงอภิปรายกันสภาล่ม

รหัสข่าว: I-I230131002010

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

189

https://www.naewna.com/politic/707942
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:29
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' สงสัยกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งผิด? หลังเอาจำนวน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาคำนวณ

รหัสข่าว: I-I230131002029

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

190

https://www.matichon.co.th/politics/news_3799832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:29
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' สงสัยกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งผิด? หลังเอาจำนวน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาคำนวณ

รหัสข่าว: I-I230131002029

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:29
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' สงสัยกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งผิด? หลังเอาจำนวน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาคำนวณ

รหัสข่าว: I-I230131002029

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:29
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' สงสัยกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งผิด? หลังเอาจำนวน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาคำนวณ

รหัสข่าว: I-I230131002029

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3799832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: ติงกกต.ใช้9แสนคนไม่มีสัญชาติไทยร่วมคำนวณ-ทำ3จว.ไม่ได้ส.ส.เพิ่ม | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131002033

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1948331/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: ติงกกต.ใช้9แสนคนไม่มีสัญชาติไทยร่วมคำนวณ-ทำ3จว.ไม่ได้ส.ส.เพิ่ม | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230131002033

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1948331/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:11
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' โพสต์ถาม กกต. หลังเอาจำนวนผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวน หวั่นแบ่งเขตเลือกตั้งผิด

รหัสข่าว: I-I230201000246

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419458
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:11
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' โพสต์ถาม กกต. หลังเอาจำนวนผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวน หวั่นแบ่งเขตเลือกตั้งผิด

รหัสข่าว: I-I230201000246

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419458
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:11
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' โพสต์ถาม กกต. หลังเอาจำนวนผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวน หวั่นแบ่งเขตเลือกตั้งผิด

รหัสข่าว: I-I230201000246

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419458
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเลือกตั้งผิดหรือไม่ สมชัย สงสัย 'กกต.'

รหัสข่าว: I-I230131002013

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

199

https://www.komchadluek.net/news/politics/542054
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเลือกตั้งผิดหรือไม่ สมชัย สงสัย 'กกต.'

รหัสข่าว: I-I230131002013

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542054
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเลือกตั้งผิดหรือไม่ สมชัย สงสัย 'กกต.'

รหัสข่าว: I-I230131002013

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542054
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเลือกตั้งผิดหรือไม่ สมชัย สงสัย 'กกต.'

รหัสข่าว: I-I230131002013

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

202

https://www.komchadluek.net/news/politics/542054
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตือน กกต.นำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณเขต 6 จว.มีปัญหา เสี่ยงถูกร้องศาลตีความ

รหัสข่าว: I-I230201000982

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3800695
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตือน กกต.นำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณเขต 6 จว.มีปัญหา เสี่ยงถูกร้องศาลตีความ

รหัสข่าว: I-I230201000982

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3800695
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตือน กกต.นำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณเขต 6 จว.มีปัญหา เสี่ยงถูกร้องศาลตีความ

รหัสข่าว: I-I230201000982

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3800695
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตือน กกต.นำคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณเขต 6 จว.มีปัญหา เสี่ยงถูกร้องศาลตีความ

รหัสข่าว: I-I230201000982

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จี้'กกต.'แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเกิดปัญหา ปมนำยอดชาวต่างชาติมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230201000983

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จี้'กกต.'แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเกิดปัญหา ปมนำยอดชาวต่างชาติมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230201000983

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จี้'กกต.'แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเกิดปัญหา ปมนำยอดชาวต่างชาติมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230201000983

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จี้'กกต.'แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเกิดปัญหา ปมนำยอดชาวต่างชาติมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230201000983

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:19
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' พร้อมช่วยจัด รอเบิกงบ กกต. ลั่น 'เลือกตั้งปีนี้' ยึดประชาธิปไตย โปร่งใส-ยุติธรรม

รหัสข่าว: I-I230131002021

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 21:19
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' พร้อมช่วยจัด รอเบิกงบ กกต. ลั่น 'เลือกตั้งปีนี้' ยึดประชาธิปไตย โปร่งใส-ยุติธรรม

รหัสข่าว: I-I230131002021

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11753
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กทม.ขอ48ล้านเปิดศูนย์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201012064(1 ก.พ. 66/04:27)

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

Col.Inch: 28.67 ADValue:  (B/W)  34,404  (FC)  47,305.50
PRValue : (B/W)  103,212  (FC)  141,916.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: โรงพิมพ์-ร้านป้ายโฆษณา คึกรับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201020059(1 ก.พ. 66/03:35)

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

Col.Inch: 84.81 ADValue:  (B/W)  101,772  (FC)  139,936.50
PRValue : (B/W)  305,316  (FC)  419,809.50(x3)

214



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: โรงพิมพ์-ร้านป้ายโฆษณา คึกรับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201020059(1 ก.พ. 66/03:35)

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

Col.Inch: 84.81 ADValue:  (B/W)  101,772  (FC)  139,936.50
PRValue : (B/W)  305,316  (FC)  419,809.50(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กกต.ขอ1เดือนอย่าเพิ่งยุบสภา'วิษณุ'แจงครม.ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ ไม่ถ่วงเวลา'

รหัสข่าว: C-230201005073(1 ก.พ. 66/06:13)

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

Col.Inch: 266.08 ADValue:  (B/W)  332,600  (FC)  425,728
PRValue : (B/W)  997,800  (FC)  1,277,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กกต.ขอ1เดือนอย่าเพิ่งยุบสภา'วิษณุ'แจงครม.ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ ไม่ถ่วงเวลา'

รหัสข่าว: C-230201005073(1 ก.พ. 66/06:13)

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

Col.Inch: 266.08 ADValue:  (B/W)  332,600  (FC)  425,728
PRValue : (B/W)  997,800  (FC)  1,277,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กกต.ขอ1เดือนอย่าเพิ่งยุบสภา'วิษณุ'แจงครม.ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ ไม่ถ่วงเวลา'

รหัสข่าว: C-230201005073(1 ก.พ. 66/06:13)

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

Col.Inch: 266.08 ADValue:  (B/W)  332,600  (FC)  425,728
PRValue : (B/W)  997,800  (FC)  1,277,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กกต.ขอ1เดือนอย่าเพิ่งยุบสภา'วิษณุ'แจงครม.ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ ไม่ถ่วงเวลา'

รหัสข่าว: C-230201005073(1 ก.พ. 66/06:13)

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

Col.Inch: 266.08 ADValue:  (B/W)  332,600  (FC)  425,728
PRValue : (B/W)  997,800  (FC)  1,277,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กกต.ขอ1เดือนอย่าเพิ่งยุบสภา'วิษณุ'แจงครม.ลั่น'ไม่ตื๊อ ไม่ยื้อ ไม่ถ่วงเวลา'

รหัสข่าว: C-230201005073(1 ก.พ. 66/06:13)

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

Col.Inch: 266.08 ADValue:  (B/W)  332,600  (FC)  425,728
PRValue : (B/W)  997,800  (FC)  1,277,184(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12, 9

หัวข้อข่าว: ป้ายพีอาร์'อนุทิน'นอกกติกา180วัน

รหัสข่าว: C-230201011011(1 ก.พ. 66/04:22)

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

Col.Inch: 74.04 ADValue:  (B/W)  103,656  (FC)  118,464
PRValue : (B/W)  310,968  (FC)  355,392(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12, 9

หัวข้อข่าว: ป้ายพีอาร์'อนุทิน'นอกกติกา180วัน

รหัสข่าว: C-230201011011(1 ก.พ. 66/04:22)

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

Col.Inch: 74.04 ADValue:  (B/W)  103,656  (FC)  118,464
PRValue : (B/W)  310,968  (FC)  355,392(x3)

222



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:47
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวน ปชช.จับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่ เผย ซักฟอก 152 "บิ๊กตู่" คือจำเลยที่หนึ่ง

รหัสข่าว: I-I230201000988

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:47
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวน ปชช.จับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่ เผย ซักฟอก 152 "บิ๊กตู่" คือจำเลยที่หนึ่ง

รหัสข่าว: I-I230201000988

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:47
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวน ปชช.จับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่ เผย ซักฟอก 152 "บิ๊กตู่" คือจำเลยที่หนึ่ง

รหัสข่าว: I-I230201000988

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: สุทิน ปลุกประชาชนจับตา กกต. แบ่งเขตเป็นธรรมหรือไม่ เชื่อไทม์ไลน์ไม่ถึง 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000990

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: สุทิน ปลุกประชาชนจับตา กกต. แบ่งเขตเป็นธรรมหรือไม่ เชื่อไทม์ไลน์ไม่ถึง 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000990

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: สุทิน ปลุกประชาชนจับตา กกต. แบ่งเขตเป็นธรรมหรือไม่ เชื่อไทม์ไลน์ไม่ถึง 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230201000990

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:53
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ชวนสังคมจับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

รหัสข่าว: I-I230201000993

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:53
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ชวนสังคมจับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

รหัสข่าว: I-I230201000993

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

230

https://www.thaipost.net/politics-news/314714/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: 'ปธ.วิปฝ่ายค้าน'จับตา'กกต.'ขอ 45 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ำซักฟอก'ด่า'รมต.ทุกคน

รหัสข่าว: I-I230201000994

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: 'ปธ.วิปฝ่ายค้าน'จับตา'กกต.'ขอ 45 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ำซักฟอก'ด่า'รมต.ทุกคน

รหัสข่าว: I-I230201000994

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45
หัวข้อข่าว: "สุทิน"จับตา"แบ่งเขตเลือกตั้ง" หลังกกต.ขอเวลา 1 เดือน

รหัสข่าว: I-I230201000985

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45
หัวข้อข่าว: "สุทิน"จับตา"แบ่งเขตเลือกตั้ง" หลังกกต.ขอเวลา 1 เดือน

รหัสข่าว: I-I230201000985

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45
หัวข้อข่าว: "สุทิน"จับตา"แบ่งเขตเลือกตั้ง" หลังกกต.ขอเวลา 1 เดือน

รหัสข่าว: I-I230201000985

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: รหัสลับ 45 'กล(ประ)ยุทธ์' เดิมพัน'เกมชิงอำนาจ'

รหัสข่าว: C-230201011013(1 ก.พ. 66/04:21)

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

Col.Inch: 43.13 ADValue:  (B/W)  60,382  (FC)  69,008
PRValue : (B/W)  181,146  (FC)  207,024(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12306
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: รหัสลับ 45 'กล(ประ)ยุทธ์' เดิมพัน'เกมชิงอำนาจ'

รหัสข่าว: C-230201011013(1 ก.พ. 66/04:21)

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

Col.Inch: 43.13 ADValue:  (B/W)  60,382  (FC)  69,008
PRValue : (B/W)  181,146  (FC)  207,024(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201004061(1 ก.พ. 66/04:40)

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

Col.Inch: 125.01 ADValue:  (B/W)  118,759.50  (FC)  225,018
PRValue : (B/W)  356,278.50  (FC)  675,054(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201004061(1 ก.พ. 66/04:40)

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

Col.Inch: 125.01 ADValue:  (B/W)  118,759.50  (FC)  225,018
PRValue : (B/W)  356,278.50  (FC)  675,054(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201004061(1 ก.พ. 66/04:40)

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

Col.Inch: 125.01 ADValue:  (B/W)  118,759.50  (FC)  225,018
PRValue : (B/W)  356,278.50  (FC)  675,054(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ซื้อเสียงด้วยเงินสีดำ

รหัสข่าว: C-230201009008(1 ก.พ. 66/02:03)

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

Col.Inch: 29.65 ADValue:  (B/W)  29,650  (FC)  59,300
PRValue : (B/W)  88,950  (FC)  177,900(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230201008081(1 ก.พ. 66/03:48)

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

Col.Inch: 45.11 ADValue:  (B/W)  54,132  (FC)  67,665
PRValue : (B/W)  162,396  (FC)  202,995(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: จับตาสนามเลือกตั้ง 'พัทลุง' ศักดิ์ศรีทุกพรรค 'แพ้ไม่ได้'

รหัสข่าว: C-230201008069(1 ก.พ. 66/03:51)

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

Col.Inch: 82.55 ADValue:  (B/W)  99,060  (FC)  123,825
PRValue : (B/W)  297,180  (FC)  371,475(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9575
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: จับตาสนามเลือกตั้ง 'พัทลุง' ศักดิ์ศรีทุกพรรค 'แพ้ไม่ได้'

รหัสข่าว: C-230201008069(1 ก.พ. 66/03:51)

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

Col.Inch: 82.55 ADValue:  (B/W)  99,060  (FC)  123,825
PRValue : (B/W)  297,180  (FC)  371,475(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230201021043(1 ก.พ. 66/04:26)

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

Col.Inch: 90.51 ADValue:  (B/W)  76,933.50  (FC)  95,035.50
PRValue : (B/W)  230,800.50  (FC)  285,106.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230201021043(1 ก.พ. 66/04:26)

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

Col.Inch: 90.51 ADValue:  (B/W)  76,933.50  (FC)  95,035.50
PRValue : (B/W)  230,800.50  (FC)  285,106.50(x3)

246



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24996
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230201021043(1 ก.พ. 66/04:26)

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

Col.Inch: 90.51 ADValue:  (B/W)  76,933.50  (FC)  95,035.50
PRValue : (B/W)  230,800.50  (FC)  285,106.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: ยื้อ-ยุบเมื่อพร้อม?

รหัสข่าว: C-230201020069(1 ก.พ. 66/04:30)

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

Col.Inch: 42.03 ADValue:  (B/W)  50,436  (FC)  69,349.50
PRValue : (B/W)  151,308  (FC)  208,048.50(x3)

248



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: ยื้อ-ยุบเมื่อพร้อม?

รหัสข่าว: C-230201020069(1 ก.พ. 66/04:30)

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

Col.Inch: 42.03 ADValue:  (B/W)  50,436  (FC)  69,349.50
PRValue : (B/W)  151,308  (FC)  208,048.50(x3)

249



ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ชทพ.เน้นส่งพื้นที่จุดแข็ง เป้าซิวไม่น้อยกว่า25ที่นั่ง

รหัสข่าว: C-230201004062(1 ก.พ. 66/04:30)

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

Col.Inch: 22.72 ADValue:  (B/W)  21,584  (FC)  40,896
PRValue : (B/W)  64,752  (FC)  122,688(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: จับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้-เสียผลกาบัตร

รหัสข่าว: C-230201020068(1 ก.พ. 66/04:32)

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

Col.Inch: 131.15 ADValue:  (B/W)  157,380  (FC)  216,397.50
PRValue : (B/W)  472,140  (FC)  649,192.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: จับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้-เสียผลกาบัตร

รหัสข่าว: C-230201020068(1 ก.พ. 66/04:32)

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

Col.Inch: 131.15 ADValue:  (B/W)  157,380  (FC)  216,397.50
PRValue : (B/W)  472,140  (FC)  649,192.50(x3)

252



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: จับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้-เสียผลกาบัตร

รหัสข่าว: C-230201020068(1 ก.พ. 66/04:32)

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

Col.Inch: 131.15 ADValue:  (B/W)  157,380  (FC)  216,397.50
PRValue : (B/W)  472,140  (FC)  649,192.50(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ระวังการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ!

รหัสข่าว: C-230201005015(1 ก.พ. 66/06:06)

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

Col.Inch: 94.80 ADValue:  (B/W)  118,500  (FC)  151,680
PRValue : (B/W)  355,500  (FC)  455,040(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15251
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ระวังการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ!

รหัสข่าว: C-230201005015(1 ก.พ. 66/06:06)

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

Col.Inch: 94.80 ADValue:  (B/W)  118,500  (FC)  151,680
PRValue : (B/W)  355,500  (FC)  455,040(x3)

255



ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202035008(1 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202035008(1 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202035008(1 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230202039045(1 ก.พ. 66/08:38)

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

Col.Inch: 96.08 ADValue:  (B/W)  96,080  (FC)  192,160
PRValue : (B/W)  288,240  (FC)  576,480(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230202039045(1 ก.พ. 66/08:38)

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

Col.Inch: 96.08 ADValue:  (B/W)  96,080  (FC)  192,160
PRValue : (B/W)  288,240  (FC)  576,480(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230202039045(1 ก.พ. 66/08:38)

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

Col.Inch: 96.08 ADValue:  (B/W)  96,080  (FC)  192,160
PRValue : (B/W)  288,240  (FC)  576,480(x3)
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