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ข่าวประจ าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 51/2566 กกต. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เ พ่ือเสริมสร้ างความรู้ ความเข้า ใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง “วิทยากรแกนน าส่งเสริม
ความเป็นพลเมือง” ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย 81 แห่ง   

2 52/2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ตามห้วงเวลา 

3 53/2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับ TikTok ประเทศไทย รณรงค์
เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น 25 - 26 ก.พ. นี้ 
1 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ปธ.กกต. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น 

4 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

สายด่วน 1444 
5 

4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "แสวง บุญมี" เลขา กกต. ยึด 4 หลักการ ท างานตามกฎหมาย 6 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. อบรม จนท. รับศึกเลือกตั้ง 66 ชี้แบ่งเขตไม่ท าให้ถูกใจใคร 

แต่ยึด รธน. 
9 

6 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." ยันไม่ได้ท างานเพ่ือใคร ท าเพ่ือประเทศ ยึดหลักสุจริต 
เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ 

12 

7 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' หวัง 'สื่อมวลชน' ช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ 16 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. แจงเลือกตั้ง 66 พร้อมรายงานผลนับคะแนนทันทีผ่าน 

ECT Report 
20 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูล อึ้ง ! รทสช. ส่งชิง ส.ส. ได้ 77 จังหวัดแต่ พปชร. 

ส่งได้แค่ 44 จว. 
24 

2 ข่าวสดออนไลน์ แลนด์สไลด์ไหม ? กกต. เผย 'รวมไทยสร้างชาติ' ส่ง ผู้สมัคร ส.ส. 
ได้ทุกจังหวัด 

26 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : กกต. เผย 86 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส. 28 
4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูล 86 พรรค "รวมไทยสร้างชาติ" อันดับ 1 

พร้อมส่งผู้สมัครครบทุก จว. 
30 

5 มติชนออนไลน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 3 ชี้ กกต. ปรับเขตเลือกตั้งใหม ่
กระทบฐานเสียง 

32 

6 MGR ออนไลน์ 13 คนชิงต าแหน่ง กกต. แทนต าแหน่งที่ว่าง จ่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม 

34 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย 'จ่อบุก' กกต.' จี้ปมปัดตกร้องเรียน 'รทสช.' ลั่นถ้าท าไม่ถูกเจอ'

ภัยพิบัต'ิ แน่ 
36 

8 มติชนออนไลน์ กกต. ปัดตก ค าร้อง รทสช. ขนคนมาประชุม แจกเสื้อแจกหมวก 
มหรสพ ปราศรัยหยาบคาย 

40 

9 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ตีตกค าร้องสอบ รทสช. ขนคน-แจกเสื้อ ร่วมอีเวนต์เปิดตัว บิ๊กตู่ 43 
10 MGR ออนไลน์ กกต. ปัดตกค าร้อง รทสช. ขนคนมาประชุม – แจกเสื้อแจกหมวก –

มหรสพ - ปราศรัยหยาบคาย 
46 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน 

สุดสัปดาห์ 
คอลัมน์ : พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย : ว่าด้วยเรื่อง 'ราษฎร' กับ 'กกต.' 48 

2 มติชนออนไลน์ เรียงคนมาเป็นข่าว : แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพ่ือไทย 'อุ๊งอ๊ิง' 
แม้บางพ้ืนที่จะมี 'ลุงตู่' 

51 

3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 61 
4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : มองรอบทิศ : ค่าล้มเลือกตั้ง 3.1 พันล้าน 64 
5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ระฆังแก้ว 65 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ชะแว้ป 68 
7 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : ทางออกประเทศ 69 
8 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 70 
9 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้าชน : 3 แคนดิเดตนายกฯ 72 
10 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : ไม่เจ๊งก็ใจเย็น 73 
11 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ชกไม่มีมุม : ไปสู่เลือกตั้ง 7 พฤษภา เลือกแบบไม่ซ้ ารอยปี 62 74 
12 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 75 
13 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : ปี่กลองเลือกตั้งรัวดัง อ านาจอยู่ที่ประชาชน 77 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 หนังสือพิมพ์มติชน 

สุดสัปดาห์ 
รายงานพิเศษ : คุยกับปิยบุตร แสงกนกกุล 3 เปลี่ยนที่ต้องเกิด 
ในเลือกตั้ง 2566 

78 

15 หนังสือพิมพ์มติชน 
สุดสัปดาห์ 

คอลัมน์ : ในประเทศ : ส่องสูตรข้ามข้ัวเพ่ือไทย - พลังประชารัฐ 
สมการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง 

81 

16 หนังสือพิมพ์มติชน 
สุดสัปดาห์ 

บทความพิเศษ : ความโปร่งใสในการรายงานผลการเลือกตั้ง 83 

17 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ของชัวร์หรือลวงลักไก่ 85 
18 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่าสนามเลือกตั้ง 66 : จับตา 'สนามเลือกตั้งเมืองสุโขทัย' 

พรรคใหญ่หวังแลนด์สไลด์ยกจังหวัด 
87 

19 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวสดเลือกตั้ง' 66 : ส่องจุดแข็ง - จุดอ่อน พรรค 'ตัวตึง'
เลือกตั้ง 66 

89 

20 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : นิวส์โน้ต News Note : ล าหัก – ล าโค่น ! 92 
21 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ : พาราสาวะถี 93 
22 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ครม. หลังยุบสภา 95 
23 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 96 
24 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ใบตองแห้ง : กติการุงรัง 98 
25 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 100 
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กกต.       
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566, 14.48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 81 แห่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 43 จังหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317584 
https://www.4forcenews.com/279510/     https://www.siamfocustime.com/387070/  

ปธ.กกต. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317584
https://www.4forcenews.com/279510/
https://www.siamfocustime.com/387070/


 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 63 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าพบปะกับ ฯพณฯ Nashida Kazuya 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ณ ห้อง Plenary Hall ซึ่งมีการจัดงานแสดงวัฒนธรรมจากศิลปินญี่ปุ่น 
และอาหารประจ าชาติญี่ปุ่นร่วมด้วย 
อ้างอิง : https://www.4forcenews.com/279432/ 
https://www.siamfocustime.com/386935/ 

กกต. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น 

https://www.4forcenews.com/279432/
https://www.siamfocustime.com/386935/
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23 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางสายด่วน 1444 แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ณ ศูนย์สายด่วน 1444 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.4forcenews.com/279504/  
https://www.siamfocustime.com/387053/ 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางสายด่วน 1444  

https://www.4forcenews.com/279504/
https://www.siamfocustime.com/387053/
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกับสื่อมวลชนและเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้แก่ 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักด์ิ และ นายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นการอบรม
ให้แก่สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนส านักข่าวต่างประเทศ สื่อมวลชนสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุและเครือข่าย
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้สื่อมวลชนได้น าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่จะมีขึ้นนี้ อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องแมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 11.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา และการแถลง  
ความร่วมมือการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ ง  ส .ส.  เป็นการทั่ ว ไป  พ.ศ.  2566  ระหว่างส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้แทน TikTok ประจ าประเทศไทย 
นางชนิดา  คล้ ายพันธ์  Head of Public Policy - Thailand, TikTok ในวั นศุ กร์ ที่  24 กุมภาพันธ์  2566 
โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ จ านวน 19 แห่ง สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ จ านวน 12 แห่ง 
สื่อมวลชนส านักข่าวต่างประเทศ จ านวน 11 แห่ง สื่อมวลชนออนไลน์/สื่อวิทยุ/เครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จ านวน 8 แห่ง รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

กกต. จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ 
กฎหมาย - กฎระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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  ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด  
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ไปตามห้วงเวลา จากการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่” 
โดย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง “กลยุทธ์การแสวงหาข่าวและการป้องปราม
การทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.” โดย ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“การท าไพรมารีโหวต และค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง” โดย พันต ารวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยม
ศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ “สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวในช่วงการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.” 
โดย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
   ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อมวลชนสามารถติดตามข่าวสาร เกาะติดสถานการณ์ และน าเสนอข่าวที่ถูกต้อง  
ตามข้อเท็จจริงเผยแพร่สู่สาธารณชน ตลอดทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317706  
https://www.4forcenews.com/279577/ 
https://www.siamfocustime.com/387265/ 
 
 

 

 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317706
https://www.4forcenews.com/279577/
https://www.siamfocustime.com/387265/
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 24 ก.พ. 2566 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา 

โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ส าคัญในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ใน พ.ศ. 2566 
ความร่วมมือของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์นั้น ถือเป็นกลไกส าคัญ เพราะการจัดการเลือกตั้ง ที่สุจริต  
และเที่ยงธรรม ย่อมเกิดจากการที่ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญ และมีความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ เข้ าถึงกลุ่มคน 

“เลขาฯ กกต.” ยืนยันไม่ได้ท างานเพื่อใคร 
ท าเพื่อประเทศ ยึดหลกัสุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได ้
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ได้เป็นจ านวนมาก และจะได้ช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบ และตระหนักเห็น
ความส าคัญของการเลือกตั้ง เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และส่งเสริมการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

นายแสวง กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการลงข่าวให้กับ กกต. เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ช่องทางในการสื่อสารมาก ทุกคนสามารถเผยแพร่ได้ อาจจะมีบางความเห็นที่ถูกน าเสนอและเผยแพร่ออกจากบุคคล  
ที่ไม่ใช่สื่อ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างนั้น ถึงอย่างไรทาง กกต. ก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพ่ือมาปรับปรุง 
การท างาน  

นายแสวง กล่าวอีกว่า ตนขอยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ท างานเพ่ือใคร เราท างานเพ่ือประเทศ เช่นเดียวกับการแบ่งเขต 
แต่เราท าตามกฎหมาย แม้จะท าให้เกิดความไม่พอใจกับบางกลุ่ม และมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น สื่อมวลชนก็เป็นผู้  
ที่เผยแพร่ข้อมูลจาก กกต. ไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป้าหมายของการเลือกตั้งครั้งนี้ คือเราอยากท าให้การเลือกตั้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกคน โดยยึดหลัก สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในการท างาน หากทุกคนรู้เรื่องของการเลือกตั้งเท่ากัน ตนคิดว่าการเลือกตั้งจะง่ายขึ้น และจะไม่ถูกจูงใจ
หรือชักน าจากสิ่งอื่นใด 

นายแสวง กล่าวด้วยว่า แต่ในการเลือกตั้งจริง บางครั้งคงไม่ถูกต้อง 100  % อาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 
เราจึงต้องออกแบบระบบเพ่ือป้องกันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างการจัดให้ท า 
ไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง จากการท างานร่วมกันในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ก็ต้องเน้นย้ าให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติตามข้ันตอนซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/425911   

https://siamrath.co.th/n/425911
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 09.20 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตาม
ห้วงเวลาระหว่างส านักงาน กกต. สื่อมวลชน และเครือข่ายส านักงาน กกต.เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 2566 

โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวเปิดงานว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความ
ร่วมมือกับ กกต. เป็นอย่างดีที่ลงข่าวตรง แต่สิ่งที่ต่างออกไปเกิดจากคอลัมน์นิสต์ที่ยังลงไม่ตรงเพราะเป็นแค่การ 
แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่ว่าข่าวจะตรงหรือไม่ตรงเราก็รับฟังและน ามาเป็นข้อคิดในการท างาน แต่ข้อมูลจากสื่อมวลชนนั้น 

เลขาฯ กกต. แจงแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ได้ท าให้ถกูใจใคร แตต่้องยึดตามรัฐธรรมนูญ 
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มีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะมีจริยธรรม นอกสื่อคนที่พยายามเป็นสื่อมวลชนมีมากมาย เพราะทุกคนพร้อมที่จะเป็นสื่อ
ทางโซเชียลมีเดีย ท าให้การท างานของเราได้รับฟังความคิดเห็นของสังคมในขณะนั้นได้ และจะน าความเห็น  
มาพิจารณาในการท างาน แต่เราก็ต้องท าตามกฎหมาย ทั้งนี้ กกต.ไม่ได้ท างานเพ่ือคนใดคนหนึ่ง แต่เราท างาน  
เพ่ือประเทศไทย  

นายแสวง กล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ส านักงาน กกต. ไม่ได้ยึดหลักว่าต้องท าให้ถูกใจใคร 
เพราะผู้แข่งขันทุกคนก็ต้องการชัยชนะ เพียงแต่ต้องท างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องท าให้
เป็นที่ยอมรับของทุกคน เพ่ือให้เป็นทางออกของประเทศได้ อย่างไรก็ตามเรามี 4 หลักในการท างาน 1. สุจริต เที่ยงธรรม 
2. โปร่งใส ตรวจสอบได้เมื่อมีปัญหา 3. ประสิทธิภาพ 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนควรรู้เรื่องการเลือกตั้ง
เท่ากันไม่ว่า กกต. ผู้สมัคร หรือประชาชน จะท าให้การเลือกตั้งง่ายขึ้น ไม่ถูกชักน าจากแรงจูงใจอย่างอ่ืน ถ้าประชาชน
ยังไม่รู้กติกาก็มีโอกาสถูกแรงจูงใจทางการเมือง ส่วนเมื่อมีการแก้กฎหมาย มีระเบียบใหม่ การเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนไป 
ยืนยันว่าเราท าตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้เราก็ต้องท าแบบนี้ ไม่ใช่ว่า กกต.  คิดกติกาเพ่ือประโยชน์ของใคร 
ถ้ากติกาไม่ดีก็ให้ไปแก้ที่กฎหมาย 

เลขาธิการ กกต. กล่าวด้วยว่า ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส. นั้นมีแรงเสียดทานที่ตามมา จึงให้โจทก์กับส านักงาน
ว่าเราจะต้องท าให้เรียบร้อย และให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ระหว่างทาง  กกต. จะท าทุกอย่างให้เป็นไปตาม 
ที่รัฐธรรมนูญก าหนด ส่วนเรื่องการท าไพรมารีโหวตของพรคการเมือง จากการท างานร่วมกับพรรคการเมืองในช่วง 
2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ก็ต้องเน้นย้ าให้พรรคการเมือง ปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน ในฐานะหัวหน้างาน
ธุรการของ กกต. และพรรคการเมือง ก็มีความมั่นใจกับตัวทีมงาน และประชาชนที่มาร่วมงานกับเรา ณ วันนี้เราก็ได้
เตรียมความพร้อมตามเงื่อนไขเวลาที่ เกิดขึ้น แต่การเลือกตั้งจะเรียบร้อย และเป็นที่ยอมรับต้องได้รับความร่วมมือ 
จากคนทุกคนในชาติ และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือ พร้อมย้ าว่าทาง กกต.  รับฟังทุกความเห็น 
และไม่ได้ตัดสินใจบนพ้ืนฐานทางการเมือง แต่ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และประโยชน์ของประเทศชาติ 
คงต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองว่าต้องแข่งขันให้เคารพกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054803 
https://www.posttoday.com/politics/domestic/691060 
https://www.dailynews.co.th/news/2031940/ 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000017959 
https://www.sanook.com/news/8785770/  
https://www.thaipost.net/x-cite-news/330643/    

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054803
https://www.posttoday.com/politics/domestic/691060
https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://mgronline.com/politics/detail/9660000017959
https://www.sanook.com/news/8785770/
https://www.thaipost.net/x-cite-news/330643/
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง แถลงความร่วมมือร่วมกับ TikTok ประเทศไทย 
ในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักด์ิ และ นายคณิศร นุชนาฏ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เข้าร่วมด้วย 
ส าหรับความร่วมมือในครั้งนี้  มีขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ผ่านศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre บนแพลตฟอร์ม TikTok 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ TikTok จะร่วมกันก าหนดขั้นตอน 
และวิธีการในการก าจัดข่าวเท็จ บิดเบือน หรือการใส่ร้ายที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนที่ผู้ใช้งานจะส่งต่อเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้น  
ให้กับผู้อื่นต่อไป ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และน าไปสู่การตัดสินใจออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงความร่วมมือร่วมกบั TikTok ประเทศไทย ในการรณรงค์เผยแพร่ 
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงความร่วมมือกับ TikTok ประเทศไทย ในการรณรงค์ 
เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
  ส าหรับความร่วมมือในครั้งนี้  มีขึ้นเพ่ือร่วมกันพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ผ่านศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
หรือ Election Centre บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมของคนไทย และเป็นช่องทาง 
ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับ TikTok ประเทศไทยรณรงค์
เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 
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ที่ถูกต้อง รวมทั้งร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ และข่าวที่มีการบิดเบือนจากความเป็นจริง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ TikTok จะร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการก าจัดข่าวเท็จ บิดเบือน 
หรือการใส่ร้ายที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนที่ผู้ใช้งานจะส่งต่อเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นให้กับผู้อ่ืนต่อไป ซ่ึงถือเป็น 
ความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูล  
ที่ถูกต้อง และน าไปสู่การตัดสินใจออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 
การเลือกตั้งเป็นของ ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.siamfocustime.com/387270/  
https://www.4forcenews.com/?p=279582 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701 
 
  

https://www.siamfocustime.com/387270/
https://www.4forcenews.com/?p=279582
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงความร่วมมือกับ TikTok ประเทศไทย ในการรณรงค์
เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เลือกตั้ง ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยความร่วมมือในครั้งนี้ 
มีข้ึนเพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผ่านศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
หรือ Election Centre บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมของคนไทย และเป็นช่องทาง 
ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้ง 
ที่ถูกต้อง รวมทั้งร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ และข่าวที่มีการบิดเบือนจากความเป็นจริง 

 

กกต. รณรงค์เลือกตั้ง 66 ผ่าน TikTok ย้ าไมร่ายงานผลเรียลไทม ์
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นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม

ของคนไทย และเป็นช่องทางหนึ่ง ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชน และประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและน าไปสู่การตัดสินใจไปใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวคิดการเลือกตั้งของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

กกต. และ TikTok จะร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการก าจัดข่าวเท็จ บิดเบือน หรือการใส่ร้าย 
ที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนที่ผู้ใช้งานจะส่งต่อเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นให้กับผู้ อ่ืนต่อไป ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ  
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
และน าไปสู่การตัดสินใจออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเลือกตั้ง  
เป็นของ ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head Of Public Policy TikTok ประเทศไทย กล่าวว่า TikTok จะมีการเปิดตัว 
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre ก่อนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดยจะมีการอ้างอิงเนื้อหาของทาง กกต. 
ในฐานะที่ เป็นผู้ออกกฎการเลือกตั้งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น วันที่ เลือกตั้ง คุณสมบัติ เวลาเปิดคูหา  
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผ่านการสร้างลิงก์บนแพลตฟอร์ม TikTok ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางการ 
ของ กกต. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเหล่าคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์
ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก 

ส าหรับ ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งหรือ Election Centre ถือเป็นหนึ่งในแผนการด าเนินงานของ TikTok 
ที่สะท้อนความมุ่งมั่นและความพยายามในการจัดการกับเนื้อหาที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง รวมถึงเนื้อหาที่ละเมิด
หลักเกณฑ์ นอกเหนือไปจากการสร้างนโยบายส าหรับบัญชีประเภท GPPPA หรือบัญชีของรัฐบาล พรรคการเมือง 
และนักการเมือง การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้ง 66 นี้จะจัดวิธีรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามมาตรา 
120 วรรคสอง เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผ่านทางระบบ ECT Report ที่ เน้นความถูกต้องเป็นหลัก 
โดยประชาชนจะเห็นคะแนนแรกเมื่อกรรมการนับคะแนนประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นับคะแนนเสร็จ ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จะนับคะแนน ต้องตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกรอกข้อมูลในแบบรายงาน ส.ส. 5/18 จากนั้นน ามาติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง 
แล้วจะมีการรายงานผลคะแนนมายัง กกต. ส่วนกลาง 

ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ทวนความโปร่งใสการนับคะแนน
ที่จะไม่เกิดข้อครหาเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทางกกต. จะส าเนาแบบรายงาน ส.ส. 5/18 เผยแพร่ในเว็บไซต์  
ของส านักงาน ซึ่งเป็นปีแรกที่ท าเผยแพร่ทางเว็บไซต์แบบนี้ 
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ส าหรับคะแนนของหน่วยนับคะแนนจะถูกกรอกลงในระบบ ECT Report สื่อมวลชนสามารถมาเชื่อมต่อ 

กับระบบ ECT Report และจะทราบผลคะแนนว่า ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้คะแนนจ านวนเท่าใด 
ในคืนวันเลือกตั้ง โดยจะรายงานผลเป็นระยะ ๆ 

เหตุผลที่ไม่ใช้วิธีการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ เพราะบทเรียนการเลือกตั้ง ในปี 2562 กกต. มีข้อจ ากัด  
ในการรายงานผลคะแนนที่เกิดจากการกรอกคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 55,000 หน่วย หน่วยละ  
ไม่น้อยกว่า 70 ข้อมูล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด จากการกรอกคะแนน เพราะเจ้าหน้าที่ กปน. 
มีความเหนื่อยล้าจากการท างาน 15 - 18 ชั่วโมง 

ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นระบบบัตร 2 ใบ ด้วยสาเหตุตามปัจจัยข้างต้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด
ในการกรอกคะแนนได้ อีกทั้งจ านวนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
มีเป็นจ านวนมาก ชื่อพรรคการเมืองที่มีลักษณะชื่อพ้องกัน คล้ายกันเป็นจ านวนมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดใน
การกรอกคะแนนได ้

นายแสวง ยืนยันว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหาเรื่องการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรอีก  
ทาง กกต.ได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงถุงเมล์การทูตไว้แล้ว ถุงเมล์จะมาถึงก่อนวันเลือกตั้ง และเมื่อมาถึงประเทศ
ไทยแล้วจะมีการคัดแยกลงคะแนนส่งไปนับคะแนนยังสถานที่นับคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

 
อ้างอิง : https://workpointtoday.com/news-377/  
  

https://workpointtoday.com/news-377/
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ 24 ก.พ. 2566 ส านักงาน กกต. โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงร่วมกับ TikTok 
โดย นางชนิดา คล้ายพันธ์ ในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 และน าไปสู่การป้องกันเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการบิดเบือนข้อมูลความจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การละเมิดสิทธิผู้อ่ืน รวมถึงป้องกันพฤติกรรม 
ที่อาจท าให้เกิดความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งรุนแรง 

นายแสวง กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ลงข่าวได้ตรงข้อเท็จจริง ส่วนการเขียนคอลัมนิสต์เป็นการวิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นที่อาจไม่ตรงข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันชี้ว่า มีคนพยายามเป็นสื่อแต่น าข้อมูลไปเผยแพร่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
เช่นกัน แต่ทุกการน าเสนอจะน ามาเป็นข้อคิดในการท างาน ย้ าการน าเสนอสื่อมีความน่าเชื่อถือด้วยด าเนินภายใต้
จริยธรรมสื่อ 

กกต. - Tiktok รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเลือกตัง้ 66 สกัดข่าวเท็จ - บดิเบือน 
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หวังเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ - ทางออกของประเทศ  

เลขาธิการ กกต. ยืนยันท างานเพ่ือประเทศไทย ไม่ได้ท าเพ่ือคนใดคนหนึ่งหรืออาจไม่ได้ท าให้ถูกใจใคร  
ทั้งเรื่องการแบ่งเขตไม่ได้กังวลว่าใครจะไม่พอใจ แต่ให้ความส าคัญการท าหน้าที่ภายใต้ก รอบกฎหมาย ตั้งเป้า 
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนเพ่ือเป็นทางออกของประเทศ ในหลักท างานสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้เม่ือมีปัญหา มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พร้อมย้ าทุกคนควรรู้เรื่องการเลือกตั้งเท่ากัน ไม่ว่า กกต. ผู้สมัคร หรือประชาชน เพ่ือท าให้การเลือกตั้งง่ายขึ้น 
ไม่ถูกชักน าจากแรงจูงใจอย่างอ่ืน ยืนยัน กกต .ไม่ได้คิดกติกาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ของใคร หากเห็นว่ากติกาไม่ดีแนะ 
ให้ไปแก้ที่กฎหมาย และยอมรับว่าการเลือกที่ผ่านทาเกิดแรงเสียดทาน จึงเป็นโจทย์ส าคัญท่ีจะท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นที่ยอมรับ 
 
ขอพรรคการเมืองแข่งขันภายใต้การเคารพกฎหมาย 

ส่วนการท าไพรมารี่โหวตแม่จะมีการคลายล็อก แต่กระบวนการยังเหมือนเดิม จึงเน้นย้ าถึงพรรคการเมือง
ปฏิบัติตาม ขณะที่ส านักงาน กกต. ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน แต่การเลือกตั้งจะเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับนั้น  
ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชาติ ย้ า กกต. พร้อมรับฟังทุกความเห็น และไม่ได้ตัดสินใจบนพ้ืนฐานการเมือง 
แต่ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และประโยชน์ชองชาติ จึงขอความร่วมมือพรรคการเมืองแข่งขันภายใต้  
การเคารพกฎหมาย 

ส าหรับการจัดให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ที่มีการปรับปรุง ของ ส านักงาน กกต. เพ่ือหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงสู่สาธารณชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipbs.or.th/news/content/324934  
 
  

https://www.thaipbs.or.th/news/content/324934
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจกับสื่อมวลชน ในแนวปฏิบัติ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ การเลือกตั้งและแถลงความร่วมมือระหว่าง กกต. กับ tiktok ประจ าประเทศไทย เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิได้อย่างมีคุณภาพ 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ระบุว่า ที่ผ่านมาสื่อมวลชนให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นอย่างดี แม้คอลัมนิสต์จะให้ความเห็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้าง แต่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็น ามาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยกังวลการน าเสนอข่าวจากสื่อ ยกเว้นแต่ 
ผู้ที่พยายามท าตัวเป็นสื่อ 
 

'กกต.' หวัง 'สื่อมวลชน' ช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ 
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กกต. ไม่ได้ท างานเพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง หรือท างานให้ถูกใจใคร การแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่ได้กังวลเรื่อง 
คนไม่พอใจ แต่ต้องท าให้ถูกกฎหมาย การเลือกตั้งเป็นของทุกคน ทุกคนควรต้องรู้กติกา เท่า ๆ กัน เพ่ือให้การเลือกตั้งง่ายขึ้น 
ไม่ถูกชักจูงได้โดยง่าย จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเลือกตั้งให้ถูกต้องแก่ประชาชน  
โดยเฉพาะระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ในทุกขั้นตอนการเลือกตั้ง จนกว่าจะประกาศผล
การเลือกตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมรับว่า การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นเรื่องส าคัญ ที่ต้องรักษา 18 ชั่วโมง
แห่งการเลือกตั้ง ให้เป็นที่ยอมรับ โดยขณะนี้ ทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่เปลี่ยนแปลง มั่นใจว่าจะ
จัดการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อย ขอความร่วมมือพรรคการเมืองแข่งขัน ให้เคารพกฎหมาย ไม่มุ่งหวังแต่ชัยชนะ 

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ tiktok ประจ าประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสื่อกลางกับคนรุ่นใหม่ จะเข้าร่วมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง รวมถึงร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จและการบิดเบือน  
การใส่ร้ายที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politics/543605  

https://www.komchadluek.net/news/politics/543605
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงาน 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของส านักงานฯ 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่” 
“กลยุทธ์การแสวงหาข่าวและการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.” และ “การท าไพรมารีโหวต และค่าใช้จ่าย 
ในการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง” ในกิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กับสื่อมวลชนและเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการอบรมให้แก่สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ 
สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนส านักข่าวต่างประเทศ สื่อมวลชนสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุและเครือข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้สื่อมวลชนได้น าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่จะมีขึ้นนี้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างได้อย่างมีคุณภาพ 
ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในแนวปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรงุเปลี่ยนแปลงไปตามหว้งเวลา 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ส าหรับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือพิจารณาข้อเสนอเกี่ยว กับรูปแบบ 
และรายละเอียดการให้บริการของผู้แทนบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วม 

โครงการสวัสดิการจดัหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับบุคลากรของส านกังานฯ 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการกลุ่มภารกิจบริหารกลางได้รับทราบถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานประชุมผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกลาง 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “หลักปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง” ของหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รณรงค์เผยแพร่และสร้างการตระหนักรู้ในการเลือกตั้งพรรคการเมือง
นโยบายโปร่งใส เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
  ส าหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง 
การตระหนักรู้ในการเลือกตั้งพรรคการเมืองนโยบายโปร่งใส และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย (Policy Formation) ที่ได้มีการพัฒนา โดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ไปประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง รวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าเกณฑ์ชี้วัดไปใช้เป็นเครื่องมือการเลือกตั้ง ตลอดจน 
เป็นการเตรียมความพร้อม รณรงค์เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีคุณภาพ 
อ้างอิง : https://www.4forcenews.com/279429/ 
https://www.siamfocustime.com/386932/  

กกต. ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รณรงค์เผยแพร่ 
และสร้างการตระหนักรู้ในการเลือกตั้งพรรคการเมืองนโยบายโปร่งใสฯ 

https://www.4forcenews.com/279429/
https://www.siamfocustime.com/386932/
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566, 16.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที ่
25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าผา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
แทนต าแหน่งทีว่่าง 
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแก เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

กกต. เชิญขวนผู้มีสิทธเิลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 25 - 26 ก.พ. นี ้
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และในวันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จ านวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่วมจิต เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ่อพลอย เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  8. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
  9. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าช า  เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ้ า เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 16 อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตร าดม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอล าดวน 
จังหวัดสุรินทร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแถลง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมใต้ทาง www.ect.go.th หรือส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317617 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317617
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 25-26...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 25-26...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: กกต.เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
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Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สายด่วน 1444
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" เลขา กกต.ยึด 4 หลักการ ทำงานตามกฎหมาย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" เลขา กกต.ยึด 4 หลักการ ทำงานตามกฎหมาย
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" เลขา กกต.ยึด 4 หลักการ ทำงานตามกฎหมาย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: กกต.อบรม จนท.รับศึกเลือกตั้ง 66 ชี้แบ่งเขตไม่ทำให้ถูกใจใคร แต่ยึด รธน.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: กกต.อบรม จนท.รับศึกเลือกตั้ง 66 ชี้แบ่งเขตไม่ทำให้ถูกใจใคร แต่ยึด รธน.

รหัสข่าว: I-I230224000764
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: กกต.อบรม จนท.รับศึกเลือกตั้ง 66 ชี้แบ่งเขตไม่ทำให้ถูกใจใคร แต่ยึด รธน.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ยันไม่ได้ทำงานเพื่อใคร ทำเพื่อประเทศ ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
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หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ยันไม่ได้ทำงานเพื่อใคร ทำเพื่อประเทศ ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ยันไม่ได้ทำงานเพื่อใคร ทำเพื่อประเทศ ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'กกต.'หวัง 'สื่อมวลชน' ช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I230224000663
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'กกต.'หวัง 'สื่อมวลชน' ช่วยให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจงเลือกตั้ง 66 พร้อมรายงานผลนับคะแนนทันทีผ่าน ECT Report
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:23
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูล อึ้ง! รทสช.ส่งชิง ส.ส.ได้ 77 จังหวัดแต่ พปชร.ส่งได้แค่ 44 จว.
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https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:23
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูล อึ้ง! รทสช.ส่งชิง ส.ส.ได้ 77 จังหวัดแต่ พปชร.ส่งได้แค่ 44 จว.

รหัสข่าว: I-I230223001080

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

25

https://www.thaipost.net/politics-news/329901/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: แลนด์สไลด์ไหม? กกต. เผย 'รวมไทยสร้างชาติ' ส่ง ผู้สมัคร ส.ส. ได้ทุกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I230223001289

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7526046
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: แลนด์สไลด์ไหม? กกต. เผย 'รวมไทยสร้างชาติ' ส่ง ผู้สมัคร ส.ส. ได้ทุกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I230223001289

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7526046
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : กกต.เผย86พรรคการเมืองส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230223001910

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

28

https://www.posttoday.com/politics/691027
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : กกต.เผย86พรรคการเมืองส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230223001910

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/691027
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูล 86 พรรค "รวมไทยสร้างชาติ" อันดับ 1 พร้อมส่งผู้สมัครครบทุกจว.

รหัสข่าว: I-I230223001065

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425633
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูล 86 พรรค "รวมไทยสร้างชาติ" อันดับ 1 พร้อมส่งผู้สมัครครบทุกจว.

รหัสข่าว: I-I230223001065

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425633
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 3 ชี้ กกต.ปรับเขตเลือกตั้งใหม่ กระทบฐานเสียง

รหัสข่าว: I-I230223001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/election66/news_3839932
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 3 ชี้ กกต.ปรับเขตเลือกตั้งใหม่ กระทบฐานเสียง

รหัสข่าว: I-I230223001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/election66/news_3839932
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: 13 คนชิงตำแหน่ง กกต.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I230224000708

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

34

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000017907
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: 13 คนชิงตำแหน่ง กกต.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I230224000708

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000017907
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อบุก'กกต.' จี้ปมปัดตกร้องเรียน'รทสช.' ลั่นถ้าทำไม่ถูกเจอ'ภัยพิบัติ'แน่

รหัสข่าว: I-I230224000651

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/713288
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อบุก'กกต.' จี้ปมปัดตกร้องเรียน'รทสช.' ลั่นถ้าทำไม่ถูกเจอ'ภัยพิบัติ'แน่

รหัสข่าว: I-I230224000651

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/713288
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อบุก'กกต.' จี้ปมปัดตกร้องเรียน'รทสช.' ลั่นถ้าทำไม่ถูกเจอ'ภัยพิบัติ'แน่

รหัสข่าว: I-I230224000651

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/713288
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อบุก'กกต.' จี้ปมปัดตกร้องเรียน'รทสช.' ลั่นถ้าทำไม่ถูกเจอ'ภัยพิบัติ'แน่

รหัสข่าว: I-I230224000651

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/713288
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: กกต.ปัดตก คำร้อง รทสช. ขนคนมาประชุม แจกเสื้อแจกหมวก มหรสพ ปราศรัยหยาบคาย

รหัสข่าว: I-I230224000684

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3840583
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: กกต.ปัดตก คำร้อง รทสช. ขนคนมาประชุม แจกเสื้อแจกหมวก มหรสพ ปราศรัยหยาบคาย

รหัสข่าว: I-I230224000684

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3840583
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: กกต.ปัดตก คำร้อง รทสช. ขนคนมาประชุม แจกเสื้อแจกหมวก มหรสพ ปราศรัยหยาบคาย

รหัสข่าว: I-I230224000684

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3840583
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: กกต. ตีตกคำร้องสอบ รทสช. ขนคน-แจกเสื้อ ร่วมอีเวนต์เปิดตัว บิ๊กตู่

รหัสข่าว: I-I230224000710

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7527983
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: กกต. ตีตกคำร้องสอบ รทสช. ขนคน-แจกเสื้อ ร่วมอีเวนต์เปิดตัว บิ๊กตู่

รหัสข่าว: I-I230224000710

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7527983
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: กกต. ตีตกคำร้องสอบ รทสช. ขนคน-แจกเสื้อ ร่วมอีเวนต์เปิดตัว บิ๊กตู่

รหัสข่าว: I-I230224000710

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7527983
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:52
หัวข้อข่าว: กกต.ปัดตกคำร้อง รทสช.ขนคนมาประชุม-แจกเสื้อแจกหมวก-มหรสพ-ปราศรัยหยาบคาย

รหัสข่าว: I-I230224000596

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000017889
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:52
หัวข้อข่าว: กกต.ปัดตกคำร้อง รทสช.ขนคนมาประชุม-แจกเสื้อแจกหมวก-มหรสพ-ปราศรัยหยาบคาย

รหัสข่าว: I-I230224000596

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

47

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000017889
https://mgronline.com


ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 20(เต็มหน้า), 21

คอลัมน์: พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย: ว่าด้วยเรื่อง 'ราษฎร' กับ 'กกต.'

รหัสข่าว: C-230224031007(24 ก.พ. 66/04:01)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 123.27 ADValue:  (B/W)  45,609.90  (FC)  59,169.60
PRValue : (B/W)  136,829.70  (FC)  177,508.80(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 20(เต็มหน้า), 21

คอลัมน์: พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย: ว่าด้วยเรื่อง 'ราษฎร' กับ 'กกต.'

รหัสข่าว: C-230224031007(24 ก.พ. 66/04:01)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 123.27 ADValue:  (B/W)  45,609.90  (FC)  59,169.60
PRValue : (B/W)  136,829.70  (FC)  177,508.80(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 20(เต็มหน้า), 21

คอลัมน์: พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย: ว่าด้วยเรื่อง 'ราษฎร' กับ 'กกต.'

รหัสข่าว: C-230224031007(24 ก.พ. 66/04:01)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 123.27 ADValue:  (B/W)  45,609.90  (FC)  59,169.60
PRValue : (B/W)  136,829.70  (FC)  177,508.80(x3)

50



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3840254
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย 'อุ๊งอิ๊ง' แม้บางพื้นที่จะมี 'ลุงตู่'

รหัสข่าว: I-I230224000179

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230224009015(24 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.24 ADValue:  (B/W)  95,240  (FC)  190,480
PRValue : (B/W)  285,720  (FC)  571,440(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230224009015(24 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.24 ADValue:  (B/W)  95,240  (FC)  190,480
PRValue : (B/W)  285,720  (FC)  571,440(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230224009015(24 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.24 ADValue:  (B/W)  95,240  (FC)  190,480
PRValue : (B/W)  285,720  (FC)  571,440(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: มองรอบทิศ: ค่าล้มเลือกตั้ง3.1พันล้าน

รหัสข่าว: C-230224004003(24 ก.พ. 66/02:06)

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

Col.Inch: 40.30 ADValue:  (B/W)  38,285  (FC)  72,540
PRValue : (B/W)  114,855  (FC)  217,620(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230224004005(24 ก.พ. 66/02:06)

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

Col.Inch: 106.32 ADValue:  (B/W)  101,004  (FC)  191,376
PRValue : (B/W)  303,012  (FC)  574,128(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230224004005(24 ก.พ. 66/02:06)

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

Col.Inch: 106.32 ADValue:  (B/W)  101,004  (FC)  191,376
PRValue : (B/W)  303,012  (FC)  574,128(x3)

66



ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230224004005(24 ก.พ. 66/02:06)

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

Col.Inch: 106.32 ADValue:  (B/W)  101,004  (FC)  191,376
PRValue : (B/W)  303,012  (FC)  574,128(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: ชะแว้ป

รหัสข่าว: C-230224009081(24 ก.พ. 66/02:24)

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

Col.Inch: 16.34 ADValue:  (B/W)  16,340  (FC)  32,680
PRValue : (B/W)  49,020  (FC)  98,040(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16420
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: ทางออกประเทศ

รหัสข่าว: C-230224020001(24 ก.พ. 66/02:30)

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

Col.Inch: 37.83 ADValue:  (B/W)  45,396  (FC)  62,419.50
PRValue : (B/W)  136,188  (FC)  187,258.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16420
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230224020013(24 ก.พ. 66/02:32)

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

Col.Inch: 42.92 ADValue:  (B/W)  51,504  (FC)  70,818
PRValue : (B/W)  154,512  (FC)  212,454(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16420
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230224020013(24 ก.พ. 66/02:32)

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

Col.Inch: 42.92 ADValue:  (B/W)  51,504  (FC)  70,818
PRValue : (B/W)  154,512  (FC)  212,454(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16420
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: 3แคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: C-230224020025(24 ก.พ. 66/02:34)

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

Col.Inch: 40.36 ADValue:  (B/W)  48,432  (FC)  66,594
PRValue : (B/W)  145,296  (FC)  199,782(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ไม่เจ๊งก็ใจเย็น

รหัสข่าว: C-230224009162(24 ก.พ. 66/03:04)

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

Col.Inch: 54.35 ADValue:  (B/W)  54,350  (FC)  108,700
PRValue : (B/W)  163,050  (FC)  326,100(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ไปสู่เลือกตั้ง 7 พฤษภา เลือกแบบไม่ซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: C-230224012003(24 ก.พ. 66/03:06)

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

Col.Inch: 40.53 ADValue:  (B/W)  48,636  (FC)  66,874.50
PRValue : (B/W)  145,908  (FC)  200,623.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230224012010(24 ก.พ. 66/03:06)

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

Col.Inch: 52.99 ADValue:  (B/W)  63,588  (FC)  87,433.50
PRValue : (B/W)  190,764  (FC)  262,300.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230224012010(24 ก.พ. 66/03:06)

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

Col.Inch: 52.99 ADValue:  (B/W)  63,588  (FC)  87,433.50
PRValue : (B/W)  190,764  (FC)  262,300.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: ปี่กลองเลือกตั้งรัวดัง อำนาจอยู่ที่ประชาชน

รหัสข่าว: C-230224012020(24 ก.พ. 66/03:10)

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

Col.Inch: 30.21 ADValue:  (B/W)  36,252  (FC)  49,846.50
PRValue : (B/W)  108,756  (FC)  149,539.50(x3)

77



ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คุยกับปิยบุตร แสงกนกกุล 3 เปลี่ยนที่ต้องเกิดในเลือกตั้ง 2566 เบื้อง...

รหัสข่าว: C-230224031120(24 ก.พ. 66/03:53)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 101.55 ADValue:  (B/W)  37,573.50  (FC)  48,744
PRValue : (B/W)  112,720.50  (FC)  146,232(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คุยกับปิยบุตร แสงกนกกุล 3 เปลี่ยนที่ต้องเกิดในเลือกตั้ง 2566 เบื้อง...

รหัสข่าว: C-230224031120(24 ก.พ. 66/03:53)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 101.55 ADValue:  (B/W)  37,573.50  (FC)  48,744
PRValue : (B/W)  112,720.50  (FC)  146,232(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คุยกับปิยบุตร แสงกนกกุล 3 เปลี่ยนที่ต้องเกิดในเลือกตั้ง 2566 เบื้อง...

รหัสข่าว: C-230224031120(24 ก.พ. 66/03:53)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 101.55 ADValue:  (B/W)  37,573.50  (FC)  48,744
PRValue : (B/W)  112,720.50  (FC)  146,232(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: ในประเทศ: ส่องสูตรข้ามขั้วเพื่อไทย-พลังประชารัฐ สมการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230224031118(24 ก.พ. 66/03:54)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.59 ADValue:  (B/W)  37,218.30  (FC)  48,283.20
PRValue : (B/W)  111,654.90  (FC)  144,849.60(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: ในประเทศ: ส่องสูตรข้ามขั้วเพื่อไทย-พลังประชารัฐ สมการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230224031118(24 ก.พ. 66/03:54)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.59 ADValue:  (B/W)  37,218.30  (FC)  48,283.20
PRValue : (B/W)  111,654.90  (FC)  144,849.60(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 17(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ความโปร่งใสในการรายงานผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230224031003(24 ก.พ. 66/04:01)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.41 ADValue:  (B/W)  37,151.70  (FC)  48,196.80
PRValue : (B/W)  111,455.10  (FC)  144,590.40(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2219
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 17(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ความโปร่งใสในการรายงานผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230224031003(24 ก.พ. 66/04:01)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.41 ADValue:  (B/W)  37,151.70  (FC)  48,196.80
PRValue : (B/W)  111,455.10  (FC)  144,590.40(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ของชัวร์หรือลวงลักไก่

รหัสข่าว: C-230224009025(24 ก.พ. 66/04:14)

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

Col.Inch: 74.64 ADValue:  (B/W)  74,640  (FC)  149,280
PRValue : (B/W)  223,920  (FC)  447,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23775
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ของชัวร์หรือลวงลักไก่

รหัสข่าว: C-230224009025(24 ก.พ. 66/04:14)

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

Col.Inch: 74.64 ADValue:  (B/W)  74,640  (FC)  149,280
PRValue : (B/W)  223,920  (FC)  447,840(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: จับตา'สนามเลือกตั้งเมืองสุโขทัย' พรรคใหญ่หวังแลนด์สไลด์ยก...

รหัสข่าว: C-230224004075(24 ก.พ. 66/04:22)

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

Col.Inch: 126.18 ADValue:  (B/W)  119,871  (FC)  227,124
PRValue : (B/W)  359,613  (FC)  681,372(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26797
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: จับตา'สนามเลือกตั้งเมืองสุโขทัย' พรรคใหญ่หวังแลนด์สไลด์ยก...

รหัสข่าว: C-230224004075(24 ก.พ. 66/04:22)

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

Col.Inch: 126.18 ADValue:  (B/W)  119,871  (FC)  227,124
PRValue : (B/W)  359,613  (FC)  681,372(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

คอลัมน์: ข่าวสดเลือกตั้ง'66: ส่องจุดแข็ง-จุดอ่อน พรรค'ตัวตึง'เลือกตั้ง66

รหัสข่าว: C-230224012053(24 ก.พ. 66/04:25)

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

Col.Inch: 92.90 ADValue:  (B/W)  111,480  (FC)  153,285
PRValue : (B/W)  334,440  (FC)  459,855(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

คอลัมน์: ข่าวสดเลือกตั้ง'66: ส่องจุดแข็ง-จุดอ่อน พรรค'ตัวตึง'เลือกตั้ง66

รหัสข่าว: C-230224012053(24 ก.พ. 66/04:25)

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

Col.Inch: 92.90 ADValue:  (B/W)  111,480  (FC)  153,285
PRValue : (B/W)  334,440  (FC)  459,855(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11776
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

คอลัมน์: ข่าวสดเลือกตั้ง'66: ส่องจุดแข็ง-จุดอ่อน พรรค'ตัวตึง'เลือกตั้ง66

รหัสข่าว: C-230224012053(24 ก.พ. 66/04:25)

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

Col.Inch: 92.90 ADValue:  (B/W)  111,480  (FC)  153,285
PRValue : (B/W)  334,440  (FC)  459,855(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16420
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: นิวส์โน้ต News Note: ลำหัก-ลำโค่น!

รหัสข่าว: C-230224020043(24 ก.พ. 66/04:37)

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

Col.Inch: 25.88 ADValue:  (B/W)  31,056  (FC)  42,702
PRValue : (B/W)  93,168  (FC)  128,106(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7130
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230224013014(24 ก.พ. 66/05:49)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.66 ADValue:  (B/W)  49,861  (FC)  64,526
PRValue : (B/W)  149,583  (FC)  193,578(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7130
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230224013014(24 ก.พ. 66/05:49)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.66 ADValue:  (B/W)  49,861  (FC)  64,526
PRValue : (B/W)  149,583  (FC)  193,578(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: C-230225037001(24 ก.พ. 66/07:58)

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

Col.Inch: 38.73 ADValue:  (B/W)  46,476  (FC)  63,904.50
PRValue : (B/W)  139,428  (FC)  191,713.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230225037019(24 ก.พ. 66/07:59)

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

Col.Inch: 53.63 ADValue:  (B/W)  64,356  (FC)  88,489.50
PRValue : (B/W)  193,068  (FC)  265,468.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230225037019(24 ก.พ. 66/07:59)

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

Col.Inch: 53.63 ADValue:  (B/W)  64,356  (FC)  88,489.50
PRValue : (B/W)  193,068  (FC)  265,468.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: กติการุงรัง

รหัสข่าว: C-230225037027(24 ก.พ. 66/08:22)

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

Col.Inch: 60.01 ADValue:  (B/W)  72,012  (FC)  99,016.50
PRValue : (B/W)  216,036  (FC)  297,049.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: กติการุงรัง

รหัสข่าว: C-230225037027(24 ก.พ. 66/08:22)

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

Col.Inch: 60.01 ADValue:  (B/W)  72,012  (FC)  99,016.50
PRValue : (B/W)  216,036  (FC)  297,049.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230225038014(24 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 71.64 ADValue:  (B/W)  85,968  (FC)  118,206
PRValue : (B/W)  257,904  (FC)  354,618(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230225038014(24 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 71.64 ADValue:  (B/W)  85,968  (FC)  118,206
PRValue : (B/W)  257,904  (FC)  354,618(x3)
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