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ข่าวประจ าวันที่ 21 กุมภาพันธ ์2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 43/2566 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 44/2566 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม ่

3 45/2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก “สุจริต โปร่งใส 
เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” 

4 46/2566 การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

5 47/2566 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ 1 
2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ยันปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก "สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม 

และชอบด้วยกฎหมาย" 
3 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. สวน "สมชัย” ปมยุบพรรคติดเทอร์โบ ลั่นออกระเบียบใหม่ 
เป็นไปตามกฎหมาย 

5 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ยันออกระเบียบฯ สอดคล้อง พ.ร.บ. ก าหนดระยะเวลากระบวนการ
ยุติธรรม 

7 

5 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ยันยกเครื่องระเบียบรวบรวมหลักฐาน 'นายทะเบียนพรรคการเมือง'
ไม่มีวาระซ่อนเร้น 

10 

6 มติชนออนไลน์ กกต. โต้ 'สมชัย' เขียนยุบพรรคติดเทอร์โบ ย้ าระเบียบใหม่ ออกตามกฎหมาย 12 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 MGR ออนไลน์ กกต. ยันยกเครื่องระเบียบรวบรวมหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

โปร่งใสไม่มีวาระซ่อนเร้น 
14 

8 สยามรัฐออนไลน์ กกต. โต้ "สมชัย" ติงยุบพรรคแบบติดเทอร์โบ ยันปรับปรุงระเบียบยึดหลัก
กฎหมาย สุจริต โปร่งใส 

16 

 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ปัดจับมือ 'พปชร.' ไม่ม ี'ดีลลับ' โวเดินหน้าแลนด์สไลด์ลูกเดียว 18 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ป.ป.ช. ผนึกก าลัง กกต. ถกเลือกตั้ง 66 จับตาพรรค ป้อง 

"ทุจริตเชิงนโยบาย” 
26 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง 66 ป.ป.ช. ผนึก กกต. ป้องกันทุจริต 
เชิงนโยบาย 

30 

4 MGR ออนไลน์ ป.ป.ช. - กกต. ประชุมปฏิบัติการ ล้อมคอกเลือกตั้ง จับตานโยบาย -
อุดช่องโหว่ กันทุจริตเชิงนโยบาย 

33 

5 มติชนออนไลน์ กกต. ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต แค่วางกรอบพิจารณา วางแนวทาง 
ครบ 400 เขต ค่อยประกาศรวมทีเดียว 

35 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต วางกรอบพิจารณาครบทั้ง 400 เขต
พรุ่งนี้  

37 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประชุม กกต. 21 ก.พ. คิกออฟเริ่มแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เฉลี่ย 
10 -15 จังหวัดต่อวัน 

39 

8 ข่าวสดออนไลน์ บัตรเขย่งอ้ือ ! “สุดารัตน์” แซะ กกต. ยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ 
เปิดช่องทุจริตหรือไม่ 

41 

9 สยามรัฐออนไลน์ "หญิงหน่อย" เตือน กกต. จงใจเปิดช่องทุจริต เหตุ ยกเลิกนับคะแนน
เรียลไทม์ 

43 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา : ประกาศการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 

(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
44 

2 มติชนออนไลน์ อจ. ชี้ กฎใหม่ กกต. 'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง 45 
3 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค 54 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ห้ามจงใจให้เข้าใจผิด 57 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 58 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : ยุบสภาชนวนการเมืองใหม่ 61 
7 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สังคมข่าว 62 
8 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : ยุติธรรมติดเทอร์โบ 65 
9 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สถานีคิดเลขท่ี 12 : ตัวเปลี่ยนเกม 66 
10 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : บนความเคลื่อนไหว : สลายฐาน กทม. เพื่อไทยซอยแขวง 
แบ่งเขต สกัดแลนด์สไลด์ 

68 

11 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน : จัดทัพองคาพยพกดปุ่มยุบสภา 69 
12 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : อ่านเอาเรื่อง : สูตรใหม่ 'แม่' มาเอง ? 71 
13 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 73 
14 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 74 
15 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 77 
16 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พรรคคือเสรีภาพ ปชช. 80 
17 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ติดเทอร์โบยุบพรรค 81 
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วนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดีเจ รุ่นที่ 4 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยม 
และวัฒนธรรมการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างวันที่  
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  
กล่าวรายงาน โดยเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่นักจัดรายการวิทยุฯ ในเขตพ้ืนที่
ภาคใต้ 14 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้นกว่า 120 คน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งต่อไป ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดเีจ รุ่นที่ 4 
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างาน ศึกษา วิเคราะห์ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพิจารณา
ร่างคู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์  
โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและจดัท าแผน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส านักงานฯ 
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานฝ่ายจัดท าหลักสูตรโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคและท้องถิ่น  
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพ่ือพิจารณาการจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรส าหรับใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานฝ่ายจัดท าหลักสูตรโครงการพลเมืองศึกษา 

(Civic Education) 
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, 16.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นายขวัญชัย จิรนาท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 
  2. กรณี นายพัฒนา เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะสีชัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  3. กรณี นางยุพิน ทองม้วน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะสีชัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
  4. กรณี นางสาวกนกวรรณ เมฆด า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางขุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท ได้ลาออก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
  5. กรณี นางสาวศศิกานต์ บืองาฉา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 
  6. กรณี นายสมเกียรติ อินทรด า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
  7. กรณี นายมาหามะรุสลัน ดาราซิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 
  8. กรณี นางยุพิน ตู้แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
  9. กรณี นายสุพิศ สืบอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 
  10. กรณี นางทองเพชร แดนพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
  11. กรณี นายชนะ เสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 
  12. กรณี นางลมัย เงินสร้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแก่น เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 
  13. กรณี นายสนอง รวมสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า เขตเลือกตั้งที่ 19 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
  14. กรณี นายบุญยง จิตนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งวัง เขตเลือกตั้ งที่  6 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
  15. กรณี นายนิกร โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
  16. กรณี นายธวัชชัย ขวัญอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
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วันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เขตเลือกตั้ งที่  2 อ า เภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่   
นายธีระวัฒน์ พิมพ์พิชญ์วิวัฒน์ 
  2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะสีชัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
นายอาคม ตันหยงมัด 

3. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะสีชัง เขตเลือกตั้งที่  2 อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
นายวสันต์ สุดใจนาค 

4. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางขุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 
นายกฤตเมศ วิมลจิตรานนท์ 

5. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายรอมือลี บือราเฮง 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นายปรีชา เหลืองบุศราคัม 
7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก เขตเลือกตั้งที่ 11 อ าเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายมาหมัดกามารือซัน สุหลง 
8.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด เขตเลือกตั้ งที่  1 อ า เภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก ได้แก่ นายวิชิต แซ่จู 
9.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบ่อพลอย เขตเลือกตั้ งที่  9  อ า เภอบ่อพลอย  

จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ สืบอินทร์ 
10 .  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลเหล่ า  เขตเลื อ กตั้ งที่  7  อ า เภอโกสุม พิสั ย  

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายค าตา ทินคาม 
11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายสหัส มะสุวรรณ 
12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแก่น เขตเลือกตั้งที่ 9 อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ได้แก่ นางรุ่งนภา มะริน 
13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า เขตเลือกตั้งที่ 19 อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นางจันทร์ รักษา 
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14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งวัง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้แก่ นางสาวสุภิตา จิตนอก 
15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ โพธิ์  เขตเลือกตั้ งที่  6 อ า เภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายล าปาง ประมวญพืช 
16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง เขตเลือกตั้งที่  1 อ าเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา ได้แก่ นายปัญญา ก ามะหยี่ 
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 

ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317125 
https://www.4forcenews.com/278966/  
https://www.siamfocustime.com/385771/    

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317125
https://www.4forcenews.com/278966/
https://www.siamfocustime.com/385771/
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, 17.10 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้วย นายธเนศ ผ่องใส ได้พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง ตามท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 2  
ได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง ใหม่ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลเกาะสีชังได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต าบลเกาะสีชัง ใหม่ 
โดยก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 

วันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชังที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายสรศักดิ์ เภตรา 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม ่
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  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  
   อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317129 
https://www.4forcenews.com/278972/ 
https://www.siamfocustime.com/385774/  

  

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317129
https://www.4forcenews.com/278972/
https://www.siamfocustime.com/385774/
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วันที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2566, 17.44 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 ตามที่เกิดกระแสข่าวและมีการตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

กกต. ยืนยันปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก 
“สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” 
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ของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2564 ให้มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาล องค์กรอัยการ  
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
ทุกขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ ว่าหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าได้
โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้จะก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 
ในการอ านวยความยุติธรรมหรือการด าเนินงานโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ไม่ว่าทางใด 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งขอยืนยันว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยยึดหลัก “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย” เป็นส าคัญ 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317137  
https://www.4forcenews.com/278975/  
https://www.siamfocustime.com/385787/ 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054077 
https://www.dailynews.co.th/news/2018421/ 
https://www.naewna.com/politic/712452 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3834113 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000016644 
https://siamrath.co.th/n/424915 
 

 

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317137
https://www.4forcenews.com/278975/
https://www.siamfocustime.com/385787/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054077
https://www.dailynews.co.th/news/2018421/
https://www.naewna.com/politic/712452
https://www.matichon.co.th/politics/news_3834113
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https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ผนึกกำลัง กกต.ถกเลือกตั้ง 66 จับตาพรรค ป้อง "ทุจริตเชิงนโยบาย”

รหัสข่าว: I-I230220001564

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

28

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054027
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ผนึกกำลัง กกต.ถกเลือกตั้ง 66 จับตาพรรค ป้อง "ทุจริตเชิงนโยบาย”

รหัสข่าว: I-I230220001564

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

29

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054027
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:21
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 ป.ป.ช.ผนึกกกต.ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

รหัสข่าว: I-I230221000296

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690919
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:21
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 ป.ป.ช.ผนึกกกต.ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

รหัสข่าว: I-I230221000296

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690919
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:21
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 ป.ป.ช.ผนึกกกต.ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

รหัสข่าว: I-I230221000296

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690919
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต.ประชุมปฏิบัติการ ล้อมคอกเลือกตั้ง จับตานโยบาย-อุดช่องโหว่ กันทุจริตเชิงนโยบาย

รหัสข่าว: I-I230220001498

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016564
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต.ประชุมปฏิบัติการ ล้อมคอกเลือกตั้ง จับตานโยบาย-อุดช่องโหว่ กันทุจริตเชิงนโยบาย

รหัสข่าว: I-I230220001498

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016564
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:20
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต แค่วางกรอบพิจารณา วางแนวทางครบ 400 เขต ค่อยประกาศรวมทีเดียว

รหัสข่าว: I-I230220002526

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3834136
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:20
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต แค่วางกรอบพิจารณา วางแนวทางครบ 400 เขต ค่อยประกาศรวมทีเดียว

รหัสข่าว: I-I230220002526

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3834136
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:22
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต วางกรอบพิจารณาครบทั้ง 400 เขตพรุ่งนี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230220002530

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2018815/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:22
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่เริ่มเคาะแบ่งเขต วางกรอบพิจารณาครบทั้ง 400 เขตพรุ่งนี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230220002530

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2018815/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: ประชุม กกต. 21 ก.พ. คิกออฟเริ่มแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เฉลี่ย 10-15 จังหวัดต่อวัน

รหัสข่าว: I-I230220002534

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054091
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: ประชุม กกต. 21 ก.พ. คิกออฟเริ่มแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 เฉลี่ย 10-15 จังหวัดต่อวัน

รหัสข่าว: I-I230220002534

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

40

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054091
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: บัตรเขย่งอื้อ! สุดารัตน์ แซะ กกต. ยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230220002514

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7520944
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: บัตรเขย่งอื้อ! สุดารัตน์ แซะ กกต. ยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230220002514

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7520944
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59
หัวข้อข่าว: "หญิงหน่อย" เตือน กกต. จงใจเปิดช่องทุจริต เหตุ ยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230221000800

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425001
https://siamrath.co.th


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16417
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา: ประกาศการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รหัสข่าว: C-230221020013(21 ก.พ. 66/02:30)

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

Col.Inch: 20.09 ADValue:  (B/W)  24,108  (FC)  33,148.50
PRValue : (B/W)  72,324  (FC)  99,445.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: อจ.ชี้ กฎใหม่ กกต.'ยุบพรรค' หวั่นเครื่องมือทางการเมือง

รหัสข่าว: I-I230220001027

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3832211
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:16
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230220002519

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7521004
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:16
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230220002519

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7521004
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:16
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230220002519

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7521004
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ห้ามจงใจให้เข้าใจผิด

รหัสข่าว: C-230221009003(21 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 29.82 ADValue:  (B/W)  29,820  (FC)  59,640
PRValue : (B/W)  89,460  (FC)  178,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230221009015(21 ก.พ. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.82 ADValue:  (B/W)  94,820  (FC)  189,640
PRValue : (B/W)  284,460  (FC)  568,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230221009015(21 ก.พ. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.82 ADValue:  (B/W)  94,820  (FC)  189,640
PRValue : (B/W)  284,460  (FC)  568,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230221009015(21 ก.พ. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.82 ADValue:  (B/W)  94,820  (FC)  189,640
PRValue : (B/W)  284,460  (FC)  568,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ยุบสภาชนวนการเมืองใหม่

รหัสข่าว: C-230221009023(21 ก.พ. 66/01:58)

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

Col.Inch: 41.02 ADValue:  (B/W)  41,020  (FC)  82,040
PRValue : (B/W)  123,060  (FC)  246,120(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26794
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-230221004005(21 ก.พ. 66/02:07)

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

Col.Inch: 102.98 ADValue:  (B/W)  97,831  (FC)  185,364
PRValue : (B/W)  293,493  (FC)  556,092(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26794
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-230221004005(21 ก.พ. 66/02:07)

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

Col.Inch: 102.98 ADValue:  (B/W)  97,831  (FC)  185,364
PRValue : (B/W)  293,493  (FC)  556,092(x3)

63



ปีที่: - ฉบับที่: 26794
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-230221004005(21 ก.พ. 66/02:07)

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

Col.Inch: 102.98 ADValue:  (B/W)  97,831  (FC)  185,364
PRValue : (B/W)  293,493  (FC)  556,092(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16417
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: ยุติธรรมติดเทอร์โบ

รหัสข่าว: C-230221020000(21 ก.พ. 66/02:28)

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

Col.Inch: 37.80 ADValue:  (B/W)  45,360  (FC)  62,370
PRValue : (B/W)  136,080  (FC)  187,110(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16417
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: ตัวเปลี่ยนเกม

รหัสข่าว: C-230221020063(21 ก.พ. 66/03:23)

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

Col.Inch: 47.06 ADValue:  (B/W)  56,472  (FC)  77,649
PRValue : (B/W)  169,416  (FC)  232,947(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16417
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: ตัวเปลี่ยนเกม

รหัสข่าว: C-230221020063(21 ก.พ. 66/03:23)

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

Col.Inch: 47.06 ADValue:  (B/W)  56,472  (FC)  77,649
PRValue : (B/W)  169,416  (FC)  232,947(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12320
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: สลายฐาน กทม. เพื่อไทยซอยแขวง แบ่งเขต สกัดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: C-230221011045(21 ก.พ. 66/04:03)

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

Col.Inch: 45.59 ADValue:  (B/W)  63,826  (FC)  72,944
PRValue : (B/W)  191,478  (FC)  218,832(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26794
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: จัดทัพองคาพยพกดปุ่มยุบสภา

รหัสข่าว: C-230221004036(21 ก.พ. 66/04:11)

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

Col.Inch: 57.37 ADValue:  (B/W)  54,501.50  (FC)  103,266
PRValue : (B/W)  163,504.50  (FC)  309,798(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26794
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: จัดทัพองคาพยพกดปุ่มยุบสภา

รหัสข่าว: C-230221004036(21 ก.พ. 66/04:11)

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

Col.Inch: 57.37 ADValue:  (B/W)  54,501.50  (FC)  103,266
PRValue : (B/W)  163,504.50  (FC)  309,798(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9595
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: สูตรใหม่ 'แม่' มาเอง?

รหัสข่าว: C-230221008086(21 ก.พ. 66/04:34)

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

Col.Inch: 80.27 ADValue:  (B/W)  96,324  (FC)  120,405
PRValue : (B/W)  288,972  (FC)  361,215(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9595
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: สูตรใหม่ 'แม่' มาเอง?

รหัสข่าว: C-230221008086(21 ก.พ. 66/04:34)

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

Col.Inch: 80.27 ADValue:  (B/W)  96,324  (FC)  120,405
PRValue : (B/W)  288,972  (FC)  361,215(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23772
วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-230221009042(21 ก.พ. 66/05:12)

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

Col.Inch: 19.99 ADValue:  (B/W)  19,990  (FC)  39,980
PRValue : (B/W)  59,970  (FC)  119,940(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26795
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230222035031(21 ก.พ. 66/06:01)

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

Col.Inch: 99.59 ADValue:  (B/W)  94,610.50  (FC)  179,262
PRValue : (B/W)  283,831.50  (FC)  537,786(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26795
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230222035031(21 ก.พ. 66/06:01)

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

Col.Inch: 99.59 ADValue:  (B/W)  94,610.50  (FC)  179,262
PRValue : (B/W)  283,831.50  (FC)  537,786(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26795
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230222035031(21 ก.พ. 66/06:01)

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

Col.Inch: 99.59 ADValue:  (B/W)  94,610.50  (FC)  179,262
PRValue : (B/W)  283,831.50  (FC)  537,786(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222039039(21 ก.พ. 66/06:49)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222039039(21 ก.พ. 66/06:49)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222039039(21 ก.พ. 66/06:49)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: พรรคคือเสรีภาพ ปชช.

รหัสข่าว: C-230222039013(21 ก.พ. 66/06:53)

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

Col.Inch: 29.66 ADValue:  (B/W)  29,660  (FC)  59,320
PRValue : (B/W)  88,980  (FC)  177,960(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11774
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ติดเทอร์โบยุบพรรค

รหัสข่าว: C-230222037043(21 ก.พ. 66/07:31)

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

Col.Inch: 39.12 ADValue:  (B/W)  46,944  (FC)  64,548
PRValue : (B/W)  140,832  (FC)  193,644(x3)
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