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ข่าวประจ าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร ่ 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ กฎหมาย - กฎระเบียบ 

ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
1 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขาฯ กกต. แจงแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ได้ท าให้ถูกใจใคร แต่ต้องยึดตาม

รัฐธรรมนูญ 
3 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต. รอศาล รธน. วินิจฉัยปมแบ่งเขต เชื่อไม่กระทบไทม์ไลน์เลือกตั้ง 66 5 
3 ข่าวสดออนไลน์ สยบดราม่า ! กกต. มั่นใจ คนืวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่ พร้อมรับมือค า

วินิจฉัย ศาล รธน. 
8 

4 มติชนออนไลน ์ กกต. พร้อมรับ ค าวินิจฉัยศาล รธน. ยืนยนัคืนวันเลือกตั้ง  
รู้ใครชนะแน่ - บัตร 

11 

5 แนวหน้าออนไลน ์ เลขาฯ กกต.ช้ี แบ่งเขตไม่ได้ท าให้ถูกใจใคร แต่ต้องยึดตามรัฐธรรมนญู 14 
6 MGR ออนไลน ์ เลขาฯ กกต. ยันแบ่งเขตยึดกม.ไม่ยึดว่าต้องถูกใจใคร หวังเลือกตั้ง 66 

เป็นที่ยอมรับ 
16 

7 สยามรัฐออนไลน์ เตรียมทุกแผน ! "กกต." ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง แจงนับคะแนนโปร่งใส 
–ท าตามกรอบเวลาได้ 

18 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเปน็ทางออก
ของประเทศ 

21 

9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ "กกต." ถกเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร 26 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กกต.' แจงยิบระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ มั่นใจ 

คืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะแน ่
30 

11 MGR ออนไลน์ กกต. ลั่นรู้ผลคนืวันเลือกตัง้ พลาดแม้คะแนนเดียวอยู่ไม่ได้ 
ติดตามบัตรนอกไทยทุกคะแนนไม่สูญเปล่า 

33 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
12 คมชัดลึกออนไลน ์ ‘กกต.’ ไม่รายงาน ‘ผลคะแนน’ เรียลไทม์ ตอ้งผ่านการตรวจสอบก่อน 35 
13 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกต้ัง 38 

14 แนวหน้าออนไลน ์ กกต. กางแผนรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ภายในคืนวันนั้น 
รู้ใคร 'แพ ้– ชนะ’ 

43 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร 46 
16 มติชนออนไลน ์ "เลขาฯ กกต." ลั่น! สูตร ส.ส. ยึดกฎหมายไม่ท าเพื่อใคร หวังเลือกตั้ง

ทางออกประเทศ 
52 

17 มติชนออนไลน ์ กกต. จัด 400 ชุด ล่าโกงเลือกตั้ง ลั่นกาบัตรรู้ผลแพ้ – ชนะรวดเร็ว 54 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต. จับมือ TikTok แพร่ข้อมูลเลือกตั้ง 66 เตือนนักการเมืองลงคลิป

ห้ามโฆษณา 
56 

19 มิติหุ้นออนไลน ์ กกต. แถลงความร่วมมือกับ TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
Election Centre พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบสอบ ข่าวบิดเบือน 
ความจริงในช่วงเลือกตั้ง 

59 

20 MGR ออนไลน ์ TikTok พร้อมท างานร่วม กกต. เปิดศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งบนแพลตฟอร์ม 61 
21 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จับมือ TikTok สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้ง 

ที่ถูกต้อง ต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ 
64 

22 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. ท างานคู่ขนานรอค าวินิจฉัยศาล รธน. เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 
400 ชุดรับมือเลือกตัง้ 

68 

23 บ้านเมืองออนไลน์ ทีมรองเลขาฯ กกต. ให้ความรู้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติ
กฎหมายใหม่กับสื่อ – เครือข่ายเลือกตั้ง 

73 

24 มติชนออนไลน ์ กกต. ท างานคู่ขนานรอค าวินิจฉัยจ านวนราษฎร ประสาน ตร. จัด 400 
ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริต 

75 

25 MGR ออนไลน์ กกต. จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริตเลือกตั้งทั่วประเทศ 
ท างานคู่ขนานรอศาลชี้ปมราษฎร 

79 

26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต. จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66 82 
27 หนังสือพิมพ์มติชน 'กกต.' จับมือ ตร. จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลยุจับโกงเลือกตั้งทั่ว ปท. –  

ฟันธงสู้เดือด 
87 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
28 มติชนออนไลน ์ ป.ป.ช. - กกต. เวิร์กช็อป รับเลือกต้ัง 66 ชี้ 'ทุจริต' เชิงนโยบาย 

เป็นปัญหาที่พบมาก 
90 

29 บ้านเมืองออนไลน์ "คณิศร" ที่ปรึกษา กก. จัดท าแผนปฏิบัติการสื่อสารพีอาร์  กกต. 
ปิดกิจกรรมอบรมการจัดการเลือกต้ังตาม กม. ใหม่ แก่สื่อ – เครือข่าย
เลือกตั้ง 

94 

30 บ้านเมืองออนไลน์ "พัชรินทร์" พร้อมผู้บริหารพีอาร์ กกต. ให้ความรู้ "สื่อมวลชน 
กับการเสนอข่าวในช่วงการจัดการเลือกต้ัง ส.ส." 

95 

 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ "สมชัย” จ่อพบ กกต. อีกครัง้ หลังถูกปัดตก ปมร้องตรวจสอบ 

พรรครวมไทยสร้างชาติ 
96 

2 ข่าวสดออนไลน์ "สมชัย" บุกพบ "เลขา กกต." กลางวงสัมภาษณ์ หลังปัดตกร้อง 
สอบ "รทสช." นัดเคลียร์ – ไม่แจงฟ้องยกชุด 

99 

3 MGR ออนไลน ์ "สมชัย” เผย กกต. ปัดตกค าร้อง รทสช. ขนคนมาประชุมแจกเสื้อ –
หมวก – มหรสพ – ปราศรัยหยาบคาย เตรียมบุกถามเหตุผล 3 มี.ค.  

102 

4 MGR ออนไลน์ "สมชัย" บุก กกต. ตีตกร้อง รทสช. ขนคน - แจกของเปิดตัว "บิ๊กตู่" 
นัดเคลียร์ 3 มี.ค. ไม่แจงฟ้องยกชุด 

104 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “สมชัย” บุกพบ "เลขา กกต." หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." 
เคลียร์เหตุผล ไม่แจงเจอฟ้อง 

106 

6 มติชนออนไลน ์ กกต. ตีตกค าร้องสอบ รทสช. เปิดตัว “บิ๊กตู”่ ผิด กม. เลือกตั้ง 
"สมชัย" ลั่นบุกขอค าช้ีแจง 

110 

7 มติชนออนไลน ์ 'สมชัย' บุกกลางงาน กกต. หลังโดนปัดตกค าร้อง ฟัน รทสช. 
ขู่แจงไม่ขึ้น ฟอ้งยกชุดแน่ 

112 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สมชัย" บุกกลางงาน กกต. เคลียร์ค าร้องสอบ "รวมไทยสร้างชาติ" 
ปมขนคน – แจกของ 

115 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ โยนหินถามทางปฏิรูป 'กกต.' ลดคณุสมบัติขัน้เทพ - เลิกกตกิายุบพรรค 118 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
10 สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย" นัดพบ "เลขาฯ กกต." ถามเหตุปฏิเสธรับค าร้องปม "รทสช." 

จัดงานเข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้ง 
121 

11 MGR ออนไลน ์ "วิษณ”ุ รับไทม์ไลน์เลือกตั้งคงเดิม กกต. ชี้ ท าไพรมารีหลงัแบ่งเขต 
ไม่ฟันธงวันยุบสภา แย้มอาจเร็วกว่า 

124 

12 ข่าวสดออนไลน์ “วิษณ”ุ กางโพย กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิม ยุบสภา 15 ม.ีค. 
ขอเวลาท าไพรมารี 

126 

 
 
 
บทความ / ซบุซิบ 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์ คอลัมน์ : คมในข่าว 129 
2 แนวหน้าออนไลน ์ คอลัมน์การเมอืง – บุคคลแนวหน้า : 25 กมุภาพันธ์ 2566 130 
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : เบญจมาศ 133 
4 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 136 
5 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ครม. หลังยุบสภา 138 
6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ใบตองแห้ง : กติการุงรัง 139 
7 หนังสือพิมพ ์

ประชาชาติธุรกิจ 
คอลัมน์ : FUTURE THAILAND ประชาชาติธุรกิจ X TDRI : มติชน : 
เลือกตั้ง’66 ระดมพันธมิตรออกแบบประเทศไทย 

141 

8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 144 
9 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : สับรางวันอาทิตย ์: ไอ้เสือถอย 145 
10 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ "บิ๊กตู่" เคาะห้วง"ยุบสภา - กาบัตร"เข้าโหมดตุนปัจจัย ทิ้งทวน 

ระดมทุนกระสนุเลือกต้ัง 
146 

11 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : นิวสโ์น้ต News Note : บัตร (คนจน) เลือกตั้ง 150 
12 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา คอลัมน์ : ชีพจรกีฬา 151 
13 หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 
คอลัมน์ : ฐานโซไซต ี 153 

14 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : วิเคราะห ์: ไทม์ไลน์รัฐบาลยุบสภา ผ่านการเมืองบัตรคนจน 
ชิงแต้มต่อผลการเลือกต้ัง 

155 
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บทความ / ซบุซิบ 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
15 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : ลุ่มเจ้าพระยา 159 
16 หนังสือพิมพ์มติชน หนุ่มเมืองจันท ์ถามชัด ปริญญา ตอบลึก 160 
17 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้า 165 
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วันที่ 24 ก.พ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมภาคีเครือข่าย รวมถึงสื่อมวลชน ให้เข้าใจถึงกฎหมายเลือกตั้งปี 2566  
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมยืนยัน จะท าหน้าที่อย่างดีที่สุด และพร้อมทบทวนบทบาทตัวเอง หากการเลือกตั้ง เกิดปัญหา
ไม่สุจริต เที่ยงธรรม ไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่จะยึดตามกฎหมายความเที่ยงธรรม 
รวมถึงเชื่อมั่นผลการวินิจฉัยการแบ่งเขตเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 3 มีนาคม นี้ จะไม่กระทบไทม์ไลน์เลือกตั้ง 
และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกรอกข้อมูลคะแนน เพื่อป้องกันความผิดพลาด แต่ประชาชนจะทราบ
รายงานผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในคืนวันเลือกตั้ง เหมือนเดิม 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/626446  
  

กกต. อบรมเครือข่ายเพื่อผลเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

https://news.ch7.com/detail/626446
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วันที่ 24 ก.พ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 ก.พ. 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า การรายงาน 
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ยังมีเหมือนเดิม เพียงแค่เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายในใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนจากเดิม  
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กรอกผลคะแนน ลงไปในแอปพลิเคชันเอง แต่เกิดความผิดพลาดตัวเลข 
เข้าระบบไม่ตรงกับเอกสารที่รับรองผลหน้าหน่วยเลือกตั้ง แต่คราวนี้จึงเปลี่ยนใหม่ ให้นับหน้าหน่วย ลงตัวเลข  
ในเอกสารให้เสร็จก่อน ตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนกรอกตัวเลขลงระบบส่งเข้าส่วนกลาง 

เลขาฯ กกต. กล่าวต่อว่า เมื่อคะแนนเข้าไปในระบบ ก็จะทยอยแสดงให้เห็นโดยเร็วที่สุด สื่อมวลชนสามารถ
มาดึงสัญญาณคะแนน จาก กกต. ได้ ซึ่งอีกไม่นานจะเชิญผู้แทนจากสื่อมวลชน มาหารือรูปแบบการดึงสัญญาณ 
ส่วนรูปแบบการน าเสนอก็อยู่ที่สื่อจะน าเสนอ ข้อมูลที่สื่อจะได้รับก็ตั้งแต่คะแนนแรก ที่ กกต.  กลางได้รับข้อมูล 
แต่ยืนยันเวลาไม่ได้ว่า คะแนนแรกจะถูกส่งเขา้มาส่วนกลางเมื่อไหร ่

 

เลขาฯ กกต. ยืนยันรายงานผลเลือกตั้งเหมือนเดิม 
รู้ผลไม่เป็นทางการคืนวันเลือกตั้ง 
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ส าหรับบัตรเลือกตั้งและการนับคะแนนที่มาจากต่างประเทศ ครั้งที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดที่นับคะแนนไม่ทัน 

ครั้งนี้ได้วางแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้คะแนนตกน้ าหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า กกต. ได้มีการเตรียมการแก้ไขไว้แล้ว 
เพราะมีบทเรียนและจะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งจะมีการติดตามถุงส่งบัตรลงคะแนนไม่ให้คลาดสายตา เพื่อจะให้มาถึง 
ก่อนวันเลือกต้ัง แล้วน าส่งไปยังหน่วยเลือกต้ังของผู้ใช้สิทธิ์ ยืนยันว่ามีแนวทางป้องกันคะแนนสูญเปล่าไว้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม นายแสวง ยืนยันว่า ขณะนี้ ECT report ก าลังพัฒนา ใกล้จะเรียบร้อยแล้ว ไม่เหมือนกับระบบเดิม 
ที่จะต้องมีการอบรม กปน. ด้วย เพราะ กกต. เป็นผู้ด าเนินการเอง การรายงานผลคะแนนครั้งนี้ น่าจะเป็นที่สนใจ 
และเร็วที่สุด และภายในคืนวันเลือกต้ังก็น่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้ว 

“ทั้งนี้ หากซักซ้อมให้ดี อ านวยความสะดวกทั้งเรื่องการนับคะแนน และการให้ประชาชนในการลงคะแนน 
ภายในคืนนั้นก็น่าจะทราบผลทั้ง 77 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายในการรายงานผล 100  % คือ ถูกต้องทั้งคะแนน 
และทุกอย่างถูกต้อง 100 % โดยน าบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว และน ามาพิจารณาว่า ท าอย่างไรให้มีเงื่อนไข
ให้น้อยที่สุด ในส่วนของ กกต. ยังไม่มีเงื่อนไขอะไร และอยากท าให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและถูกต้องที่สุด” นายแสวง ระบ ุ

ส่วนกรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการค านวณสัดส่วนราษฎรต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า 
ได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว ขอให้สบายใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด ส่วนไทม์ไลน์การแบ่งเขต
อาจจะขยับบ้าง แต่ไม่เกินตามที่วางไว้ ซึ่งพยายามเร่งเวลาการท างาน เพราะ กกต.  ต้องให้เวลากับพรรคการเมือง 
ในการท าไพรมารี โดยจะสามารถประกาศการแบ่งเขตได้ ก่อนที่สภาฯ จะครบวาระ 10 วัน 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/626486 
 
  

https://news.ch7.com/detail/626486
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วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
จัดการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ไปตามห้วงเวลา ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสื่อมวลชน และเครือข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสงสัย 
ของสื่อมวลชนที่น่าสนใจดังนี ้
 

กกต. พบสื่อ ย้ ารายงานผลเลือกตั้งให้เร็วที่สุด 
ภายในคืนวันเลือกตั้งรู้ผลไม่เป็นทางการ 
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1. ส าหรับการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบเรียลไทม์ (ECT Report) รูปแบบ
การรายงานยั ง เหมือนเดิม  เพียงแค่ เปลี่ ยนผู้ ใส่ข้อมูล  เพราะงานของ กกต.  ต้องยึดหลัก  
ความถูกต้องมาก่อน เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ ผิดไปคะแนนเดียวก็ไม่ได้ นี่คือเป้าหมาย ฉะนั้น 
ถ้าให้กรรมการประจ าหน่วย (กปน.) ซึ่งเป็นประชาชนใส่ข้อมูลก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ถูกต้อง ดังนั้น  
เมื่อตรวจสอบเอกสารรายงานผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/18) ถูกต้องแล้วให้ติดหน้าหน่วย  

2. หลังปิดหีบเลือกตั้ง คะแนนจะเริ่มเข้าไปในระบบ จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงให้สื่อมาเชื่อมต่อ 
กับทาง กกต. เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ก็จะมาตกลงกับสื่อมวลชนว่าจะน าเสนอข้อมูลอย่างไร  

3. ทั้งนี้ กกต. จะไม่น าเสนอผลเลือกตั้งกับประชาชนเอง จะเป็นการน าเสนอผ่านรูปแบบที่เชื่อมกับ
สื่อมวลชน ขณะที่ข้อมูลที่สื่อจะได้รับกไ็ด้ต้ังแต่คะแนนแรกที่ กกต. กลางได้รับข้อมูล  

4. กกต. ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเวลารายงานผลคะแนนได้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่ละหน่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลในเอกสาร ส.ส. 5/18 แล้วน าไปติดหน้าหน่วย และน าส าเนาของ ส.ส. 5/18 
ลงในระบบเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ คนที่บวกคะแนนไม่ส าคัญเท่ากับเอกสาร ส.ส. 
5/18 ที่ติดหน้าหน่วยกับในระบบตรงกัน ซึ่งในเอกสาร ส.ส. 5/18 มี กปน. ลงชื่อทั้งหมด 9 คนยืนยัน  

5. ส าหรับการนับคะแนนเลือกตั้งที่มาจากต่างประเทศ ครั้งที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดนับคะแนนไม่ทัน  
ทาง กกต. ได้มีการเตรียมการแก้ไขไว้แล้ว เพราะมีบทเรียนและจะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งจะมีการติดตามถุง 
ส่งบัตรลงคะแนนไม่ให้คลาดสายตา พร้อมยืนยันว่ามีแนวทางป้องกันคะแนนสูญเปล่าไว้แล้ว  

6. กกต. ระบุว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงการรายงานผลตามระบบ ECT Report ได้ โดยติดตามได้ที่หน่วยเลือกตั้ง 
และเข้าเว็บไซต์ของ กกต. แต่ละจังหวัด ขณะนี้ ECT Report ก าลังพัฒนา ใกล้จะเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งการรายงานผลคะแนนครั้งนี้น่าจะเป็นที่สนใจและเร็วที่สุด และภายในคืนวันเลือกตั้งก็น่าจะรู้ผล  
อย่างไม่เป็นทางการแล้ว  

7. กกต. ระบุว่า หากซักซ้อมให้ดี อ านวยความสะดวกทั้งเรื่องการนับคะแนน และการให้ประชาชน 
ในการลงคะแนน ภายในคืนนั้นก็น่าจะทราบผลทั้ง 77 จังหวัด  

8. กกต. ตั้งเป้าหมายในการรายงานผล 100 % คือถูกต้องทั้งคะแนน และทุกอย่างถูกต้อง โดยน าบทเรียน
จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาพิจารณาว่า ท าอย่างไรให้มีเงื่อนไขให้น้อยที่สุด ในส่วนของ กกต. 
ยังไม่มีเง่ือนไขอะไร และอยากท าให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและถูกต้องที่สุด  

9. กรณี กกต. ส่งค าร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการค านวณสัดส่วนราษฎรต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ว่าได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว ขอให้สบายใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด  

10. ส่วนไทม์ไลน์การแบ่งเขตอาจจะขยับบ้าง แต่ไม่เกินตามที่วางไว้ ซึ่งพยายามเร่งเวลาการท างาน 
เพราะ กกต. ต้องให้เวลากับพรรคการเมืองในการท าไพรมารี  

11. ส่วนจะใช้เวลากี่วันในการประกาศเขตเลือกตั้ง กกต. ระบุว่า ยึดตามอายุครบของสภา นี่คือเวลาที่นาน
ที่สุดแล้ว แต่ต้องท าให้เสร็จก่อนที่พรรคการเมืองจะท าไพรมารี ซึ่ง กกต. ให้เวลาพรรคการเมืองท าไพรมารี 
10 วัน  
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12. กรณีการแบ่งเขต ที่ผ่านมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ กกต. ไม่ได้ยึดหลักว่าต้องท าให้ถูกใจใคร  
เพียงต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย การท างานในภาพรวมยึดหลักสุจริตเที่ยงธรรม ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ระบบต่าง ๆ ที่จัดท าต้องพร้อมตรวจสอบ ถ้าพบปัญหา กกต. ได้รับบทเรียนที่ผ่านมา 
และจัดท าเป็นแนวทางในครั้งต่อไป 

13. กกต. ระบุว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องของทุกคน ทุกคนมีสิทธิรับรู้กฎ กติกา รายละเอียดการเลือกตั้ง  
อย่างเท่าเทียมกัน เพราะหากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกอาจถูกพรรค หรือบุคคลชักน าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
ทุกประเด็นที่กล่าวมา กกต. มีการสอดแทรกตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครเลือกต้ังถึงวันเลือกตั้ง 

14. ประเด็นการจัดให้ท าไพมารีโหวตของพรรคการเมือง กกต. ระบุว่าการท างานร่วมกับพรรคการเมือง
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ต้องเน้นย้ าให้พรรคการเมืองปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน กกต. 
ในฐานะหัวหน้างานธุรการของ กกต. และพรรคการเมือง ก็มีความมั่นใจกับตัวทีมงาน และประชาชน
ที่มาร่วมงานกับเรา ถึงวันนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมตามเงื่อนไขเวลาที่เกิดขึ้น ทาง กกต. รับฟัง  
ทุกความเห็น และไม่ได้ตัดสินใจบนพืน้ฐานทางการเมือง 

 
อ้างอิง : https://thestandard.co/ect-unofficial-report/   

https://thestandard.co/ect-unofficial-report/
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - 11:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่  24 กุมภาพันธ์  2566 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย 
กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา ระหว่างส านักงาน กกต. สื่อมวลชน และเครือข่ายส านักงาน กกต. 
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกต้ัง ส.ส. การทั่วไป พ.ศ. 2566 

โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ส าหรับการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ส.ส. 
ส านักงาน กกต. ไม่ได้ยึดหลักว่าต้องท าให้ถูกใจใคร เพราะผู้แข่งขันทุกคนก็ต้องการชัยชนะ เพียงแต่ต้องท างาน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องท าให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน เพื่อให้เป็นทางออกของประเทศได้  
โดยมี 4 หลักในการท างาน ดังนี้ 1. สุจริต เที่ยงธรรม 2. โปร่งใส ตรวจสอบได้เมื่อมีปัญหา 3. ประสิทธิภาพ 
และ 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทุกคนควรรู้เรื่องการเลือกตั้งเท่ากัน ทั้ง  กกต. ผู้สมัคร และประชาชน 
เพราะจะท าให้การเลือกตั้งง่ายขึ้น ไม่ถูกชักน าจากแรงจูงใจอย่างอื่น หากประชาชนยังไม่รู้กติกาจะมีโอกาส  

“เลขาฯ กกต.” ยืนยันสูตร ส.ส. ยึดกฎหมายไม่ท าเพื่อใคร 
หวังเลือกตั้งทางออกประเทศ 
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ถูกแรงจูงใจทางการเมืองได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่า กกต. ท าตามกฎหมาย ไม่ใช่คิดกติกาเพื่อประโยชน์ของใคร หากเห็นว่า
กติกาไม่ดีก็ไปแก้ไข จะโทษกรรมการไม่ได ้

นายแสวง กล่าวว่า ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส. นั้นย่อมมีแรงเสียดทาน จึงให้โจทก์กับส านักงานว่าจะต้องท าให้
เรียบร้อยและให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ระหว่างทาง กกต. จะท าทุกอย่างให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
ส่วนเรื่องการท าไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง จากการท างานร่วมกับพรรคการเมืองในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา 
ก็ต้องเน้นย้ าให้พรรคการเมือง ปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน ในฐานะหัวหน้างานธุรการของ กกต. 
และพรรคการเมือง มีความมั่นใจกับตัวทีมงาน และประชาชนที่มาร่วมงานกับ กกต. 

“วันนี้ได้เตรียมความพร้อมตามเงื่อนไขเวลาที่เกิดขึ้น แต่การเลือกตั้งจะเรียบร้อย และเป็นที่ยอมรับต้องได้รับ
ความร่วมมือจากคนทุกคนในชาติ และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือ ทาง กกต.  รับฟังทุกความเห็น 
และไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานทางการเมือง แต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของกฎหมาย และประโยชน์ของประเทศชาติ  
คงต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองวา่ต้องแข่งขันให้เคารพกฎหมาย ” นายแสวง กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3840701 
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144 
https://www.naewna.com/politic/713319 
https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/ 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3840701
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144
https://www.naewna.com/politic/713319
https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
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24 กุมภาพันธ์ 2566 12:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า กกต. มีระบบการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ แต่เนื่องจากเราเห็นว่ากรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งต้องปฏิบัติงานเลือกตั้งยาวนานถึง 18 ชั่วโมง อาจมีความผิดพลาดถ้าหากยังต้องมา
กรอกผลคะแนนลงในระบบเหมือนที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้ว จึงมีการแก้ไขให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทนซึ่งจะมี
ความถูกต้องมากกว่า  

เตรียมทุกแผน ! “กกต.” แจงพร้อมจัดเลือกตั้ง 
แจงนับคะแนนโปร่งใส - ท าตามกรอบเวลาได้ 
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เมื่อถามว่าการรายงานผลจะเป็นรูปแบบเรียลไทม์หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตนไม่รู้ว่าเรียลไทม์คืออะไร 

แต่เมื่อตรวจสอบใบรายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือ ส.ส.5/18 ซึ่งจะมี
ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และคะแนนของผู้สมัครในหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วว่า
ถูกต้องก็จะติดที่หน้าหน่วย และส าเนาก็จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ กกต. เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ รวมทั้งน าคะแนน
มากรอกเข้าสู่ระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่า ECT Report โดยประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงระบบนี้โดยตรง 
แต่ กกต. จะให้สื่อมาเป็นผู้เชื่อมข้อมูลและน าเสนอต่อประชาชนต่อไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้อง  
โดยข้อมูลสื่อจะได้รับตั้งแต่คะแนนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จก่อนและเข้ามา จากนั้นก็จะให้สื่อทราบ 
ผลคะแนนที่เข้ามาเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะนับคะแนนเสร็จสิ้น ขณะเดียวกันประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็สามารถติดตาม
การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ที่เขตเลือกตั้งที่ กกต. ประจ าจังหวัดหรือเว็บไซต์ ของ กกต. จังหวัดนั้น ๆ ด้วย 
โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการส านักงานฯตั้งเป้าที่จะรายงานผลให้ครบ 100% และคิดว่าในคืนของวันเลือกตั้ง
ประชาชนก็น่าจะได้ทราบผลว่าใครเป็นผู้ชนะ 

"การรายงานผลการเลือกตั้งอย่างที่เป็นทางการ ครั้งนี้ไม่ได้ต่างจากครั้งที่แล้ว เพียงแต่ครั้งที่แล้วแอพลิเคชั่น 
Rapid Report เราต้องไปอบรม กปน. ซึ่งก็เป็นประชาชนธรรมดามาท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งและนับคะแนน 
คนเกือบ 1 ล้านคน ท างานปฏิบัติหน้าที่กว่า 18 ชม. ก็ต้องมีความเหนื่อยล้า ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน  
ย่อมเกิดขึ้นได้ซึ่งเราไม่อยากเสี่ยงอีก เพราะเรารู้ดีว่าถ้าผิดพลาดแม้แต่คะแนนเดียวเราก็ยืนอยู่ไม่ได้ ตรงนั้นจึงเป็น
บทเรียนให้เราต้องแก้ไขและจัดท าระบบ เพื่อที่วันเลือกตั้งจะได้ไม่มีความผิดพลาด อย่าให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลง
ในการท างานของเรา จึงพยายามออกแบบในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส ถ้าเกิดความผิดปกติก็สามารถมองเห็น  
หรือตรวจสอบได้" นายแสวง กล่าว 

นายแสวง ยังยืนยันอีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหาเรื่องการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรอย่างที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมิติชี้มูลความผิดอดีตรองเลขาธิการ  กกต. 
ฐานละเว้นไม่รับมอบติดตามถุงเมล์การทูตบรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรปี 2562 โดย กกต. 
ได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงถุงเมล์การทูตไว้แล้ว เรียกได้ว่าไม่ให้คลาดสายตาเราจะตามตลอดว่าท าอย่างไรถุงเมล์
จึงจะมาถึงก่อนวันเลือกตั้ง และเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วจะมีการคัดแยกลงคะแนนส่งไปนับคะแนนยังสถานที่ 
นับคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความสูญเปล่าอีก  

ส่วนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต. ก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย 
ในวันที่ 3 มี.ค. 66 ว่าการค านวณจ านวน ส.ส. ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถนับรวมราษฎร 
ที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ ขอให้สบายใจได้ทุกอย่างยังเป็นไปตามเวลาและแผนงานที่วางไว้ อาจจะมีขยับบ้างแต่เราจะเร่ง
เวลาในส่วนของ กกต. ที่เหลือ ให้เหลือเวลาตามกฎหมายเท่านั้น แต่ในส่วนพรรคการเมืองที่ท าไพรมารีโหวต ซึ่งจะใช้
เวลาประมาณ 10 วัน จึงคิดว่าหากเป็นกรณีที่สภาฯอยู่ครบวาระ กกต. น่าจะประกาศเขตเลือกตั้งได้ภายใน 10 วัน
ก่อนสภาฯครบวาระ  
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นายแสวง กล่าวถึงการท าผลส ารวจความนิยมประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด้วยว่า สามารถท าได้แต่อย่าไป

ชี้น าให้ส าคัญผิดหรือจูงใจ และอย่าเปิดเผยในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/425935  
https://www.thaipost.net/news-update/330694/ 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000018003 
https://www.komchadluek.net/news/politics/543617 
https://www.prachachat.net/politics/news-1213137 
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7528552  
https://www.matichon.co.th/politics/news_3841308 
https://www.naewna.com/politic/713341  
  

https://siamrath.co.th/n/425935
https://www.thaipost.net/news-update/330694/
https://mgronline.com/politics/detail/9660000018003
https://www.komchadluek.net/news/politics/543617
https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7528552
https://www.matichon.co.th/politics/news_3841308
https://www.naewna.com/politic/713341
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24 ก.พ. 2566 เวลา 12:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และผู้แทน TikTok ประจ าประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงความร่วมมือการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
การเลือกต้ัง 2566 ระหว่าง ส านักงาน กกต. และ TikTok  

โดย นายแสวง กล่าวว่า  Tiktok เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมของคนไทยและเป็นช่องทางหนึ่ง 
ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกต้ัง
ที่ถูกต้อง ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้ง ส.ส.ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและน าไปสู่การตัดสินใจใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  
ได้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิดการเลือกตั้งของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน 

กกต. จับมือ TikTok แพร่ข้อมูลเลือกตั้ง 66 เตือนนักการเมืองลงคลิปห้ามโฆษณา 
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ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. และ Tiktok จะร่วมมือกันพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูล 

การเลือกตั้ง หรือ Election Centre รวมถึงการร่วมกันต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จและข่าวที่มีการบิดเบือนความจริง 
ในระหว่างการจัดการเลือกตั้ง โดยส านักงาน กกต.และ Tiktok จะร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการขจัดข่าวเท็จ 
บิดเบือน หรือการใส่ร้ายที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
และหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือในการช่วยตรวจสอบและยืนยันและข้อมูลต่างๆ ซึ่งหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้  
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เพราะทุ กคนคือ
ฟันเฟืองส าคัญที่จะขับเคลื่อนระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืน พร้อมขอบคุณ Tiktok 
ประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจส าคัญของประเทศที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ 

ส่วน นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy จาก TikTokประเทศไทย กล่าวว่า Tiktok เปิดตัว 
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยอ้างอิงเนื้อหาของ กกต. ในฐานะผู้ออกกฎ
การเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นวันเลือกตั้ง คุณสมบัติ เวลาเปิดคูหา การลงคะแนน ผ่านการสร้างลิงก์บนแพลตฟอร์ม Tiktok 
สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางการของ กกต. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre เป็นหนึ่งในแผนการด าเนินงานที่พยายาม
จัดการเนื้อหาที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง รวมถึงเนื้อหาที่ละเมิดหลังเกณฑ์ชุมชน 

นอกจากนี้ยั งสร้างนโยบายส าหรับบัญชีประเภท GPPPA หรือบัญชีของรัฐบาล พรรคการเมือง 
และนักการเมือง มีการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การท าแคมเปญต่อต้านข้อมูล  
ที่บิดเบือนร่วมกับ Cofact และประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมดูแลเนื้อหาต่าง ๆ ในช่วงเลือกตั้ง 
ซึ่ง Tiktok มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อรับมือกับข้อมูลที่บิดเบือน รวมถึง  
เป็นช่องทางหนึ่ง ที่สามารถท าให้ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ พร้อมยืนยันว่า Tiktok ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองซื้อโฆษณาโปรโมทเพื่อหาเสียงทางแพลตฟอร์ม 
Tiktok แต่อย่างใด เพราะมีสื่อมวลชนที่ติดตามท าข่าวอยู่แล้ว แต่นักการเมืองหรือผู้สมัครยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่น
ในการถ่ายคลิปวิดีโอต่าง ๆ ได้ตามปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054829 
https://www.mitihoon.com/2023/02/24/366326/ 
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000018276 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054829
https://www.mitihoon.com/2023/02/24/366326/
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000018276
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้การต้อนรับคณะผู้แทน 
ระดับภูมิภาคจากบริษัท Facebook จาก Meta น าโดย Ms. Rahimah Abdulrahim ผู้อ านวยการนโยบายสาธารณะ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Ms. Clare Amador หัวหน้านโยบายสาธารณะประจ าประเทศฟิลิปปินส์และไทย 
เพื่อหารือและพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ Facebook ที่ผ่านมา 
และการริเริ่มการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้น าเสนอนโยบายการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
รวมถึงร่วมกันจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook ส าหรับ 
พรรคการเมืองและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ได้ขอความร่วมมือจากบริษัท Facebook ในการสนับสนุนฟีเจอร์ (feature) และสร้างความตระหนักรู้ของผู้ใช้ 
Facebook ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะมาถึงนี้ ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับภูมิภาคจากบริษัท Facebook จาก Meta 
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 Section: First Section/ในประเทศ  

คมในข่าว 
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วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 16.12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เพื่อให้สื่อมวลชนได้น าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นนี้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึก  
และเชิงกว้างได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317760  
https://www.4forcenews.com/279643/ 
https://www.siamfocustime.com/387438/  

รองเลขาฯ กกต. ให้ความรู้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. 
ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่กับสื่อ - เครือข่ายเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317760
https://www.4forcenews.com/279643/
https://www.siamfocustime.com/387438/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 ก.พ. 2566 เวลา 15:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวบรรยายหัวข้อ “การจัดการ
เลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่” ว่า กกต. ให้ความระมัดระวังในทุกขั้นตอนของการจัดเลือกตั้ง ซึ่งการแบ่งเขต
ตอนนี้เราก็รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าสิ่งที่เราด าเนินการมาแล้วถูกต้องการด าเนินการต่อไปก็จะเร็ว เพราะตอนนี้
เราก าหนดขั้นตอนไว้หมดแล้ว แต่ถ้าศาลวินิจฉัยไปต่างจากที่เราด าเนินการมาสิ่งที่เราต้องเริ่มด าเนินการนั้นก็ต้องท า
ให้เร็วที่สุด ตามกรอบเวลาที่เรามีอยู่ เราคงรอให้เวลาล่วงเลยไปไม่ได้ก็มีการด าเนินการคู่ขนานไปกับการรอ  
ศาลวินิจฉัย ทั้งนี้ในวันที่ 23 มี.ค. น้ี จะครบวาระสภานี้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทเราต้องรีบด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ เพราะมันจะมีขั้นของการท าไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง ในเรื่องการประกาศให้มีการเลือกตั้งได้นั้น
ต้องมีพระราชกฤษฎีกา เมื่อมีแล้ว กกต. ก็จะประกาศก าหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน ส่วนที่บอกว่าให้ประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้งไปก่อนการมีเขตเลือกตั้งได้หรือนั้นคงต้องบอกว่าท าไม่ได้ การที่จะประกาศวันเลือกตั้งโดยที่ไม่มี  
เขตเลือกตั้งแล้วไปเลื่อนวันเลือกตั้งนั้นท าไม่ได้โดยข้อกฎหมาย ส่วนวันที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งได้นั้นตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ในความเห็นส่วนตัวการจะเลื่อนวันเลือกตั้งได้นั้นต้องเป็นเหตุจ าเป็นที่จะไม่ท าให้ลงคะแนนได้  
เช่น เกิดเหตุจลาจล แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นการจัดการเลือกต้ังได้จะต้องมีเขตเลือกตั้งก่อน 

 

กกต. จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66 
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นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งของเดิมในปี 2562 เรามีใบเดียว 

ตามกฎหมายให้ส่งผู้สมัครแบบแบ่งก่อนแล้วจึงส่งแบบบัญชีรายชื่อได้ แต่ถ้าดูจากเลือกตั้งปี 2544 ปี 2550 
หรือ 2557  ก็มีบัตรสองใบ นั้นคือผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อต้องมีก่อนแล้วจึงจะมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตก็จะท าผู้สมัคร  
ทั้งสองแบบมีหมายเลขเดียวกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแก้กฎหมาย ปัญหาที่จะพบคือ ในขณะที่มีการรับสมัครวันแรก  
ให้รับสมัครแบบแบ่งเขตก่อน แล้ววันที่สองจึงจะเริ่มสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จะท าให้เบอร์ของแบบแบ่งเขตและ  
แบบบัญชีรายชื่อจะมีเบอร์ที่ไม่ตรงกัน ส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง กับการรายงานผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการ
นั้นบางครั้งท าให้เกิดความสับสน ซึ่งประกาศผลค าทางการคือการรับรองผลเลือกตั้งเป็นการรับรองผลตามกฎหมาย 
จะมีกรอบเวลาภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้ง นั้นก็จะมีค าถามว่าท าไมหลังวันเลือกตั้งไม่ทยอยประกาศ นั้นก็เพราะ
กกต. ท าตามกฎหมายที่ให้ประกาศร้อยละ 95 ของจ านวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด คือ กกต. ต้องประกาศให้ในครั้งเดียว
ให้ได้อย่างน้อย 380 เขตทั่วประเทศ 

ส่วน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. กล่าวบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การแสวงหาข่าวและ 
ป้องปราบการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.” ว่า กฎหมายเลือกตั้งเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการสื่อสารออกให้ประชาชน
รับทราบ เข้าใจดีเป็นไปนั้นค่อนข้างล าบาก ซึ่ง  กกต. ไม่ได้มีกฎเหล็กอะไรมีแต่กฎหมายที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ถ้าระเบียบเราไม่ละเอียดทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองก็จะด าเนินการไม่ถูก เมื่อเราออกละเอียดไปมันก็จะมี 
การซิกแซ็กนั้นก็จะเป็นดาบสองคมได้ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็เตรียมตัวไม่น้อยกว่าครั้งอื่น ๆ มีการตั้งเจ้าหน้าที่
สอบสวน ทั้งออกภาคสนาม และซูม และครั้งนี้การด าเนินการจะรวดเร็วกว่าครั้งอื่นเพราะมีการบัญญัติเรื่องของเวลา
ในกระบวนการยุติธรรมก าหนดไว้ ทั้งนี้เราได้ขอความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  
จ านวน 400 ชุดทั่วประเทศ ในการดูแลความเรียบร้อย และการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนงานสืบสวนสอบสวน  
เราได้ให้มีการตั้งศูนย์สืบสวนสอบสวนทุกจังหวัด 

ด้านแอปพลิเคชันตาสับปะรดที่มีการพัฒนาข้อมูลให้ผู้โหลดต้องแสดงตัวตนด้วยการแสดงเลขประจ าตัว
ประชาชนทั้ง 13 หลัก ซึ่งตอนนี้มีผู้โหลดแอปพลิเคชันแล้ว 10,000 คน และมีข้อมูลกว่าพันข้อมูลที่เราน ามาใช้ 
ในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจากสถิติในการเลือกตั้งปี  62 มีค าร้องจ านวน 500 เรื่อง ส่วนค าร้องส่วนท้องถิ่นนั้น 
มี 7,000 เรื่อง นอกจากนี้เรายังมีเรื่องเงินรางวัลแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตเลือกตั้งที่มีเงินรางวัลสูงสุด 2 ล้านบาท 
หลังศาลพิพากษาเรื่อง และการคุ้มครองพยานการเลือกตั้ง ใครที่มาเป็นพยานให้เราเราคุ้มครองให้หมดกว่า 26 รายแล้ว  

ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีสถิติเรื่องร้องเรียนการกระท าความผิดสูงนั้นด้วยการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
มีการแข่งขันที่สูง แต่เราไม่ได้ละเลยการกระท าความผิด เมื่อมีการร้องเรียนที่ไหนเราก็เนินการรับเรื่องมาตรวจสอบหมด
จึงท าให้ดูเหมือนมีเรื่องร้องเรียนเยอะ ส่วนจะท าอย่างไรให้ลดน้อยลงเรื่องการร้องเรียนนี้ ประการแรก ต้องท าความเข้าใจ
กับผู้สมัครและประชาชนว่ากฎหมายมีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่ง ประการที่สอง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงสื่อต้องช่วย
สื่อสารว่ามีการลงโทษจริง  พวกที่เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนั้นก็มีอยู่  
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พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวบรรยายหัวข้อ “การท าไพรมารีโหวต และค่าใช้จ่าย

ในการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง” ว่า ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจกรรมอยู่ 86 พรรค ก่อนการ 
ส่งผู้สมัครเลือกตั้งพรรคการเมือง และผู้สมัครต้องเข้าระบบการท าไพรมารีโหวต การมีส่วนร่วมแบบกว้างขวาง ซึ่งต้อง
มีสาขา ตัวแทน และกรรมการสรรหาของพรรค  ข้อห้ามของการท าไพรมารีโหวตพรรคการเมืองต้องเรียกรับทรัพย์สิน 
หรือสัญญาว่าจะให้ในการเลือกบุคคลเข้ารับสมัคร และไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวของกับพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท าไพรมารีโหวต 
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งถ้าเป็นกรณีครบวาระสภารายบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคนละ  
7 ล้านบาท กรณียุบสภาคนละ 1.9 ล้านบาท  ส่วนในด้านของพรรคการเมืองกรณีครบวาระสภาค่าใช้จ่าย 163 ล้านบาท 
และกรณียุบ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054894 
https://www.dailynews.co.th/news/2032693/ 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3841510 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000018034 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054894
https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.matichon.co.th/politics/news_3841510
https://mgronline.com/politics/detail/9660000018034
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด 
และกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเครือข่าย 81 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ านวน 43 จังหวัด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ านวน 38 แห่ง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 35 แห่ง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
จ านวน 8 แห่ง โดยอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยละ 20 คน ตามหลักสูตร “เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่” 
เพื่อท าหน้าที่วิทยากรแกนน าส่งเสริมความเป็นพลเมือง น าความรู้ไปขยายผลแก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 
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วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับสื่อมวลชนและเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการสัมมนาครั้ งนี้ 
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวในช่วงการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.” 
เพื่อให้สื่อมวลชนได้น าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นนี้ 
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องแมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317768 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317761  
https://www.siamfocustime.com/387443/      https://www.4forcenews.com/279646/ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317768
https://www.banmuang.co.th/news/politic/317761
https://www.siamfocustime.com/387443/
https://www.4forcenews.com/279646/
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

6

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054824
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: กกต.รอศาล รธน.วินิจฉัยปมแบ่งเขต เชื่อไม่กระทบไทม์ไลน์เลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001011

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

7

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054824
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: สยบดราม่า! กกต. มั่นใจ คืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่ พร้อมรับมือคำวินิจฉัย ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I230224001319

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

8

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7528552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: สยบดราม่า! กกต. มั่นใจ คืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่ พร้อมรับมือคำวินิจฉัย ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I230224001319

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

9

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7528552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: สยบดราม่า! กกต. มั่นใจ คืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่ พร้อมรับมือคำวินิจฉัย ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I230224001319

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

10

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7528552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมรับ คำวินิจฉัยศาล รธน. ยืนยันคืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่-บัตร

รหัสข่าว: I-I230224001448

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

11

https://www.matichon.co.th/politics/news_3841308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมรับ คำวินิจฉัยศาล รธน. ยืนยันคืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่-บัตร

รหัสข่าว: I-I230224001448

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

12

https://www.matichon.co.th/politics/news_3841308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมรับ คำวินิจฉัยศาล รธน. ยืนยันคืนวันเลือกตั้ง รู้ใครชนะแน่-บัตร

รหัสข่าว: I-I230224001448

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

13

https://www.matichon.co.th/politics/news_3841308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ชี้ แบ่งเขตไม่ได้ทำให้ถูกใจใคร แต่ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I230224001124

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/713319
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ชี้ แบ่งเขตไม่ได้ทำให้ถูกใจใคร แต่ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I230224001124

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

15

https://www.naewna.com/politic/713319
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ยันแบ่งเขตยึดกม.ไม่ยึดว่าต้องถูกใจใคร หวังเลือกตั้ง 66 เป็นที่ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230224001135

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

16

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017959
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ยันแบ่งเขตยึดกม.ไม่ยึดว่าต้องถูกใจใคร หวังเลือกตั้ง 66 เป็นที่ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230224001135

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

17

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017959
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: เตรียมทุกแผน! "กกต." ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง แจงนับคะแนนโปร่งใส-ทำตามกรอบเวลาได้

รหัสข่าว: I-I230224001016

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

18

https://siamrath.co.th/n/425935
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: เตรียมทุกแผน! "กกต." ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง แจงนับคะแนนโปร่งใส-ทำตามกรอบเวลาได้

รหัสข่าว: I-I230224001016

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425935
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: เตรียมทุกแผน! "กกต." ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง แจงนับคะแนนโปร่งใส-ทำตามกรอบเวลาได้

รหัสข่าว: I-I230224001016

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

20

https://siamrath.co.th/n/425935
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: กกต.อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางออกของประเทศ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230224001048

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: กกต.อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางออกของประเทศ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230224001048

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: กกต.อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางออกของประเทศ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230224001048

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: กกต.อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางออกของประเทศ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230224001048

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: กกต.อบรมเตรียมการเลือกตั้ง หวังเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางออกของประเทศ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230224001048

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2031940/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: "กกต."ถกเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I230224001066

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

26

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: "กกต."ถกเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I230224001066

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: "กกต."ถกเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I230224001066

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: "กกต."ถกเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I230224001066

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557144
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงยิบระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ มั่นใจคืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะแน่

รหัสข่าว: I-I230224001100

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

30

https://www.thaipost.net/news-update/330694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงยิบระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ มั่นใจคืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะแน่

รหัสข่าว: I-I230224001100

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/news-update/330694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงยิบระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ มั่นใจคืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะแน่

รหัสข่าว: I-I230224001100

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/news-update/330694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นรู้ผลคืนวันเลือกตั้ง พลาดแม้คะแนนเดียวอยู่ไม่ได้ ติดตามบัตรนอกไทยทุกคะแนนไม่สูญเปล่า

รหัสข่าว: I-I230224001120

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018003
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นรู้ผลคืนวันเลือกตั้ง พลาดแม้คะแนนเดียวอยู่ไม่ได้ ติดตามบัตรนอกไทยทุกคะแนนไม่สูญเปล่า

รหัสข่าว: I-I230224001120

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018003
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ไม่รายงาน 'ผลคะแนน' เรียลไทม์ ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน

รหัสข่าว: I-I230224001160

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543617
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ไม่รายงาน 'ผลคะแนน' เรียลไทม์ ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน

รหัสข่าว: I-I230224001160

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543617
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ไม่รายงาน 'ผลคะแนน' เรียลไทม์ ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน

รหัสข่าว: I-I230224001160

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543617
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001238

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001238

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001238

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001238

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

41

https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. รับประกัน รู้ผลผู้ชนะ เที่ยงคืนวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001238

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

42

https://www.prachachat.net/politics/news-1213137
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: กกต.กางแผนรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ภายในคืนวันนั้นรู้ใคร'แพ้-ชนะ'

รหัสข่าว: I-I230224001737

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

43

https://www.naewna.com/politic/713341
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: กกต.กางแผนรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ภายในคืนวันนั้นรู้ใคร'แพ้-ชนะ'

รหัสข่าว: I-I230224001737

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

44

https://www.naewna.com/politic/713341
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: กกต.กางแผนรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ภายในคืนวันนั้นรู้ใคร'แพ้-ชนะ'

รหัสข่าว: I-I230224001737

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

45

https://www.naewna.com/politic/713341
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

46

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

47

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

48

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

49

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

50

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นแบ่งเขตไม่ตามใจใคร

รหัสข่าว: I-I230225000131

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

51

https://www.thaipost.net/one-newspaper/330909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ลั่น! สูตรส.ส.ยึดกฎหมายไม่ทำเพื่อใคร หวังเลือกตั้งทางออกประเทศ

รหัสข่าว: I-I230224000931

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

52

https://www.matichon.co.th/politics/news_3840701
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ลั่น! สูตรส.ส.ยึดกฎหมายไม่ทำเพื่อใคร หวังเลือกตั้งทางออกประเทศ

รหัสข่าว: I-I230224000931

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

53

https://www.matichon.co.th/politics/news_3840701
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:25
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุด ล่าโกงเลือกตั้ง ลั่นกาบัตรรู้ผลแพ้-ชนะรวดเร็ว

รหัสข่าว: I-I230225000222

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

54

https://www.matichon.co.th/politics/news_3842740
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:25
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุด ล่าโกงเลือกตั้ง ลั่นกาบัตรรู้ผลแพ้-ชนะรวดเร็ว

รหัสข่าว: I-I230225000222

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

55

https://www.matichon.co.th/politics/news_3842740
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok แพร่ข้อมูลเลือกตั้ง 66 เตือนนักการเมืองลงคลิปห้ามโฆษณา

รหัสข่าว: I-I230224001013

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

56

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054829
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok แพร่ข้อมูลเลือกตั้ง 66 เตือนนักการเมืองลงคลิปห้ามโฆษณา

รหัสข่าว: I-I230224001013

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

57

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054829
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok แพร่ข้อมูลเลือกตั้ง 66 เตือนนักการเมืองลงคลิปห้ามโฆษณา

รหัสข่าว: I-I230224001013

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

58

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054829
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: กกต. แถลงความร่วมมือกับ TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง Election Centre พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ...

รหัสข่าว: I-I230224001494

 mitihoon.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

59

https://www.mitihoon.com/2023/02/24/366326/
https://www.mitihoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: กกต. แถลงความร่วมมือกับ TikTok เปิดศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง Election Centre พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ...

รหัสข่าว: I-I230224001494

 mitihoon.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

60

https://www.mitihoon.com/2023/02/24/366326/
https://www.mitihoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:54
หัวข้อข่าว: TikTok พร้อมทำงานร่วม กกต. เปิดศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งบนแพลตฟอร์ม

รหัสข่าว: I-I230225000510

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

61

https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000018276
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:54
หัวข้อข่าว: TikTok พร้อมทำงานร่วม กกต. เปิดศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งบนแพลตฟอร์ม

รหัสข่าว: I-I230225000510

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

62

https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000018276
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:54
หัวข้อข่าว: TikTok พร้อมทำงานร่วม กกต. เปิดศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งบนแพลตฟอร์ม

รหัสข่าว: I-I230225000510

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

63

https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000018276
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ

รหัสข่าว: I-I230224000934

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

64

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ

รหัสข่าว: I-I230224000934

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

65

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ

รหัสข่าว: I-I230224000934

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

66

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ TikTok สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ

รหัสข่าว: I-I230224000934

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

67

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317701
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยศาลรธน.เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 400 ชุดรับมือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001469

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

68

https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยศาลรธน.เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 400 ชุดรับมือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001469

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

69

https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยศาลรธน.เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 400 ชุดรับมือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001469

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

70

https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยศาลรธน.เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 400 ชุดรับมือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001469

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

71

https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยศาลรธน.เผยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 400 ชุดรับมือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001469

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

72

https://www.dailynews.co.th/news/2032693/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: ทีมรองเลขาฯกกต.ให้ความรู้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่กับสื่อ-เครือข่ายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001476

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

73

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317760
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: ทีมรองเลขาฯกกต.ให้ความรู้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทบัญญัติกฎหมายใหม่กับสื่อ-เครือข่ายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001476

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

74

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317760
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยจำนวนราษฎร ประสาน ตร.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริต

รหัสข่าว: I-I230224001485

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

75

https://www.matichon.co.th/politics/news_3841510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยจำนวนราษฎร ประสาน ตร.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริต

รหัสข่าว: I-I230224001485

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยจำนวนราษฎร ประสาน ตร.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริต

รหัสข่าว: I-I230224001485

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3841510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ทำงานคู่ขนานรอคำวินิจฉัยจำนวนราษฎร ประสาน ตร.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริต

รหัสข่าว: I-I230224001485

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3841510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริตเลือกตั้งทั่วประเทศ ทำงานคู่ขนานรอศาลชี้ปมราษฎร

รหัสข่าว: I-I230224001490

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริตเลือกตั้งทั่วประเทศ ทำงานคู่ขนานรอศาลชี้ปมราษฎร

รหัสข่าว: I-I230224001490

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็วปราบทุจริตเลือกตั้งทั่วประเทศ ทำงานคู่ขนานรอศาลชี้ปมราษฎร

รหัสข่าว: I-I230224001490

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018034
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001453

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054894
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001453

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001453

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001453

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054894
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.จัด 400 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ปราบทุจริตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230224001453

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054894
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'จับมือตร.จัด400ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลุยจับโกงเลือกตั้งทั่วปท.-ฟันธงสู้เดือด

รหัสข่าว: C-230225020037(25 ก.พ. 66/05:04)

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

Col.Inch: 108.31 ADValue:  (B/W)  129,972  (FC)  178,711.50
PRValue : (B/W)  389,916  (FC)  536,134.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 'กกต.'จับมือตร.จัด400ชุดเคลื่อนที่เร็ว ลุยจับโกงเลือกตั้งทั่วปท.-ฟันธงสู้เดือด

รหัสข่าว: C-230225020037(25 ก.พ. 66/05:04)

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

Col.Inch: 108.31 ADValue:  (B/W)  129,972  (FC)  178,711.50
PRValue : (B/W)  389,916  (FC)  536,134.50(x3)

88



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "พัชรินทร์"พร้อมผู้บริหารพีอาร์กกต.ให้ความรู้ "สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวในช่วงการจัดการเลือกตั้ง ส.ส."

รหัสข่าว: I-I230224001503

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/317761
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต. เวิร์กช็อป รับเลือกตั้ง 66 ชี้ 'ทุจริต' เชิงนโยบาย เป็นปัญหาที่พบมาก

รหัสข่าว: I-I230224002419

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต. เวิร์กช็อป รับเลือกตั้ง 66 ชี้ 'ทุจริต' เชิงนโยบาย เป็นปัญหาที่พบมาก

รหัสข่าว: I-I230224002419

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต. เวิร์กช็อป รับเลือกตั้ง 66 ชี้ 'ทุจริต' เชิงนโยบาย เป็นปัญหาที่พบมาก

รหัสข่าว: I-I230224002419

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.-กกต. เวิร์กช็อป รับเลือกตั้ง 66 ชี้ 'ทุจริต' เชิงนโยบาย เป็นปัญหาที่พบมาก

รหัสข่าว: I-I230224002419

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:09
หัวข้อข่าว: "คณิศร"ที่ปรึกษากก.จัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสารพีอาร์กกต. ปิดกิจกรรมอบรมการจัดการเลือกตั้งตามกม.ใหม่...

รหัสข่าว: I-I230224002411

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

94

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317768
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "พัชรินทร์"พร้อมผู้บริหารพีอาร์กกต.ให้ความรู้ "สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวในช่วงการจัดการเลือกตั้ง ส.ส."

รหัสข่าว: I-I230224001503

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/317761
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: "สมชัย” จ่อพบ กกต.อีกครั้ง หลังถูกปัดตก ปมร้องตรวจสอบพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I230224001010

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2638236
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: "สมชัย” จ่อพบ กกต.อีกครั้ง หลังถูกปัดตก ปมร้องตรวจสอบพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I230224001010

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2638236
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: "สมชัย” จ่อพบ กกต.อีกครั้ง หลังถูกปัดตก ปมร้องตรวจสอบพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I230224001010

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2638236
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกพบ "เลขากกต." กลางวงสัมภาษณ์ หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." นัดเคลียร์-ไม่แจงฟ้องยกชุด

รหัสข่าว: I-I230224001097

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7528507
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกพบ "เลขากกต." กลางวงสัมภาษณ์ หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." นัดเคลียร์-ไม่แจงฟ้องยกชุด

รหัสข่าว: I-I230224001097

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

100

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7528507
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกพบ "เลขากกต." กลางวงสัมภาษณ์ หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." นัดเคลียร์-ไม่แจงฟ้องยกชุด

รหัสข่าว: I-I230224001097

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7528507
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย” เผย กกต.ปัดตกคำร้อง รทสช.ขนคนมาประชุมแจกเสื้อ-หมวก-มหรสพ-ปราศรัยหยาบคาย เตรียมบุกถามเหตุผล 3...

รหัสข่าว: I-I230224001107

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

102

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017934
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย” เผย กกต.ปัดตกคำร้อง รทสช.ขนคนมาประชุมแจกเสื้อ-หมวก-มหรสพ-ปราศรัยหยาบคาย เตรียมบุกถามเหตุผล 3...

รหัสข่าว: I-I230224001107

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000017934
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกกกต.ตีตกร้องรทสช.ขนคน-แจกของเปิดตัว "บิ๊กตู่" นัดเคลียร์ 3 มี.ค.ไม่แจงฟ้องยกชุด

รหัสข่าว: I-I230224001119

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018006
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกกกต.ตีตกร้องรทสช.ขนคน-แจกของเปิดตัว "บิ๊กตู่" นัดเคลียร์ 3 มี.ค.ไม่แจงฟ้องยกชุด

รหัสข่าว: I-I230224001119

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018006
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: สมชัย บุกพบ "เลขากกต." หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." เคลียร์เหตุผล ไม่แจงเจอฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230224001128

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/557152
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: สมชัย บุกพบ "เลขากกต." หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." เคลียร์เหตุผล ไม่แจงเจอฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230224001128

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/557152
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: สมชัย บุกพบ "เลขากกต." หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." เคลียร์เหตุผล ไม่แจงเจอฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230224001128

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: สมชัย บุกพบ "เลขากกต." หลังปัดตกร้องสอบ "รทสช." เคลียร์เหตุผล ไม่แจงเจอฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230224001128

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/557152
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:54
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ รทสช.เปิดตัวบิ๊กตู่ ผิดกม.เลือกตั้ง "สมชัย"ลั่นบุกขอคำชี้แจง

รหัสข่าว: I-I230224001133

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:54
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ รทสช.เปิดตัวบิ๊กตู่ ผิดกม.เลือกตั้ง "สมชัย"ลั่นบุกขอคำชี้แจง

รหัสข่าว: I-I230224001133

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' บุกกลางงานกกต. หลังโดนปัดตกคำร้อง ฟันรทสช. ขู่แจงไม่ขึ้น ฟ้องยกชุดแน่

รหัสข่าว: I-I230224001223

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' บุกกลางงานกกต. หลังโดนปัดตกคำร้อง ฟันรทสช. ขู่แจงไม่ขึ้น ฟ้องยกชุดแน่

รหัสข่าว: I-I230224001223

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' บุกกลางงานกกต. หลังโดนปัดตกคำร้อง ฟันรทสช. ขู่แจงไม่ขึ้น ฟ้องยกชุดแน่

รหัสข่าว: I-I230224001223

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกกลางงาน กกต.เคลียร์คำร้องสอบ "รวมไทยสร้างชาติ" ปมขนคน-แจกของ

รหัสข่าว: I-I230224001359

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกกลางงาน กกต.เคลียร์คำร้องสอบ "รวมไทยสร้างชาติ" ปมขนคน-แจกของ

รหัสข่าว: I-I230224001359

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: "สมชัย" บุกกลางงาน กกต.เคลียร์คำร้องสอบ "รวมไทยสร้างชาติ" ปมขนคน-แจกของ

รหัสข่าว: I-I230224001359

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: โยนหินถามทางปฏิรูป 'กกต.' ลดคุณสมบัติขั้นเทพ-เลิกกติกายุบพรรค | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230225000500

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: โยนหินถามทางปฏิรูป 'กกต.' ลดคุณสมบัติขั้นเทพ-เลิกกติกายุบพรรค | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230225000500

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: โยนหินถามทางปฏิรูป 'กกต.' ลดคุณสมบัติขั้นเทพ-เลิกกติกายุบพรรค | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230225000500

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" นัดพบ "เลขาฯกกต." ถามเหตุปฏิเสธรับคำร้องปม "รทสช." จัดงานเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001008

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" นัดพบ "เลขาฯกกต." ถามเหตุปฏิเสธรับคำร้องปม "รทสช." จัดงานเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001008

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" นัดพบ "เลขาฯกกต." ถามเหตุปฏิเสธรับคำร้องปม "รทสช." จัดงานเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230224001008

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” รับไทม์ไลน์เลือกตั้งคงเดิม กกต.ชี้ ทำไพรมารีหลังแบ่งเขต ไม่ฟันธงวันยุบสภา แย้มอาจเร็วกว่า

รหัสข่าว: I-I230225000129

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” รับไทม์ไลน์เลือกตั้งคงเดิม กกต.ชี้ ทำไพรมารีหลังแบ่งเขต ไม่ฟันธงวันยุบสภา แย้มอาจเร็วกว่า

รหัสข่าว: I-I230225000129

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000018160
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:11
หัวข้อข่าว: วิษณุ กางโพย กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิม ยุบสภา15มีค. ขอเวลาทำไพรมารี

รหัสข่าว: I-I230224002416

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:11
หัวข้อข่าว: วิษณุ กางโพย กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิม ยุบสภา15มีค. ขอเวลาทำไพรมารี

รหัสข่าว: I-I230224002416

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:11
หัวข้อข่าว: วิษณุ กางโพย กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิม ยุบสภา15มีค. ขอเวลาทำไพรมารี

รหัสข่าว: I-I230224002416

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9599
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: คมในข่าว

รหัสข่าว: C-230225008064(25 ก.พ. 66/04:13)

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

Col.Inch: 20.55 ADValue:  (B/W)  24,660  (FC)  30,825
PRValue : (B/W)  73,980  (FC)  92,475(x3)

129



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:35
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสข่าว: I-I230225000068

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:35
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสข่าว: I-I230225000068

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:35
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสข่าว: I-I230225000068

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


ปีที่: - ฉบับที่: 26798
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230225004000(25 ก.พ. 66/01:58)

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

Col.Inch: 100.30 ADValue:  (B/W)  95,285  (FC)  180,540
PRValue : (B/W)  285,855  (FC)  541,620(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26798
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230225004000(25 ก.พ. 66/01:58)

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

Col.Inch: 100.30 ADValue:  (B/W)  95,285  (FC)  180,540
PRValue : (B/W)  285,855  (FC)  541,620(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26798
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230225004000(25 ก.พ. 66/01:58)

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

Col.Inch: 100.30 ADValue:  (B/W)  95,285  (FC)  180,540
PRValue : (B/W)  285,855  (FC)  541,620(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-230225020007(25 ก.พ. 66/02:32)

Matichon
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-230225020007(25 ก.พ. 66/02:32)

Matichon
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)

137



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: C-230225012027(25 ก.พ. 66/03:08)

Khao Sod
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)

138



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11777
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: กติการุงรัง

รหัสข่าว: C-230225012060(25 ก.พ. 66/03:18)

Khao Sod
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-230225012060(25 ก.พ. 66/03:18)

Khao Sod
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: 45 ฉบับที่: 5544
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 1(ซ้าย), 2

คอลัมน์: FUTURE THAILAND ประชาชาติธุรกิจ X TDRI: มติชน : เลือกตั้ง'66 ระดมพันธมิตรออกแบบ...

รหัสข่าว: C-230227023015(25 ก.พ. 66/04:15)

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

Col.Inch: 116.24 ADValue:  (B/W)  127,864  (FC)  156,924
PRValue : (B/W)  383,592  (FC)  470,772(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5544
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 1(ซ้าย), 2

คอลัมน์: FUTURE THAILAND ประชาชาติธุรกิจ X TDRI: มติชน : เลือกตั้ง'66 ระดมพันธมิตรออกแบบ...

รหัสข่าว: C-230227023015(25 ก.พ. 66/04:15)

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

Col.Inch: 116.24 ADValue:  (B/W)  127,864  (FC)  156,924
PRValue : (B/W)  383,592  (FC)  470,772(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5544
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 1(ซ้าย), 2

คอลัมน์: FUTURE THAILAND ประชาชาติธุรกิจ X TDRI: มติชน : เลือกตั้ง'66 ระดมพันธมิตรออกแบบ...

รหัสข่าว: C-230227023015(25 ก.พ. 66/04:15)

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

Col.Inch: 116.24 ADValue:  (B/W)  127,864  (FC)  156,924
PRValue : (B/W)  383,592  (FC)  470,772(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23776
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-230225009091(25 ก.พ. 66/04:37)

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

Col.Inch: 19.75 ADValue:  (B/W)  19,750  (FC)  39,500
PRValue : (B/W)  59,250  (FC)  118,500(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23777
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สับรางวันอาทิตย์: ไอ้เสือถอย

รหัสข่าว: C-230226039067(25 ก.พ. 66/04:58)

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

Col.Inch: 56.32 ADValue:  (B/W)  56,320  (FC)  112,640
PRValue : (B/W)  168,960  (FC)  337,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23777
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่"เคาะห้วง"ยุบสภา-กาบัตร"เข้าโหมดตุนปัจจัย ทิ้งทวนระดมทุนกระสุนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226039070(25 ก.พ. 66/05:02)

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

Col.Inch: 229.36 ADValue:  (B/W)  229,360  (FC)  458,720
PRValue : (B/W)  688,080  (FC)  1,376,160(x3)

146



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23777
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่"เคาะห้วง"ยุบสภา-กาบัตร"เข้าโหมดตุนปัจจัย ทิ้งทวนระดมทุนกระสุนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226039070(25 ก.พ. 66/05:02)

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

Col.Inch: 229.36 ADValue:  (B/W)  229,360  (FC)  458,720
PRValue : (B/W)  688,080  (FC)  1,376,160(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23777
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่"เคาะห้วง"ยุบสภา-กาบัตร"เข้าโหมดตุนปัจจัย ทิ้งทวนระดมทุนกระสุนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226039070(25 ก.พ. 66/05:02)

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

Col.Inch: 229.36 ADValue:  (B/W)  229,360  (FC)  458,720
PRValue : (B/W)  688,080  (FC)  1,376,160(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23777
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่"เคาะห้วง"ยุบสภา-กาบัตร"เข้าโหมดตุนปัจจัย ทิ้งทวนระดมทุนกระสุนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226039070(25 ก.พ. 66/05:02)

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

Col.Inch: 229.36 ADValue:  (B/W)  229,360  (FC)  458,720
PRValue : (B/W)  688,080  (FC)  1,376,160(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16421
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: นิวส์โน้ต News Note: บัตร(คนจน)เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230225020038(25 ก.พ. 66/05:03)

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

Col.Inch: 25.73 ADValue:  (B/W)  30,876  (FC)  42,454.50
PRValue : (B/W)  92,628  (FC)  127,363.50(x3)
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ปีที่: 38 ฉบับที่: 13872
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: ชีพจรกีฬา

รหัสข่าว: C-230225030011(25 ก.พ. 66/05:46)

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 75.30 ADValue:  (B/W)  67,770  (FC)  94,125
PRValue : (B/W)  203,310  (FC)  282,375(x3)
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ปีที่: 38 ฉบับที่: 13872
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: ชีพจรกีฬา

รหัสข่าว: C-230225030011(25 ก.พ. 66/05:46)

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 75.30 ADValue:  (B/W)  67,770  (FC)  94,125
PRValue : (B/W)  203,310  (FC)  282,375(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 3865
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ฐานโซไซตี

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: ฐานโซไซตี

รหัสข่าว: C-230226022022(25 ก.พ. 66/06:04)

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 1,050

Col.Inch: 61.27 ADValue:  (B/W)  64,333.50  (FC)  76,587.50
PRValue : (B/W)  193,000.50  (FC)  229,762.50(x3)

153



ปีที่: 43 ฉบับที่: 3865
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ฐานโซไซตี

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: ฐานโซไซตี

รหัสข่าว: C-230226022022(25 ก.พ. 66/06:04)

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 1,050

Col.Inch: 61.27 ADValue:  (B/W)  64,333.50  (FC)  76,587.50
PRValue : (B/W)  193,000.50  (FC)  229,762.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์รัฐบาลยุบสภา ผ่านการเมืองบัตรคนจน ชิงแต้มต่อผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226038003(25 ก.พ. 66/06:27)

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

Col.Inch: 170.02 ADValue:  (B/W)  204,024  (FC)  280,533
PRValue : (B/W)  612,072  (FC)  841,599(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์รัฐบาลยุบสภา ผ่านการเมืองบัตรคนจน ชิงแต้มต่อผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226038003(25 ก.พ. 66/06:27)

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

Col.Inch: 170.02 ADValue:  (B/W)  204,024  (FC)  280,533
PRValue : (B/W)  612,072  (FC)  841,599(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์รัฐบาลยุบสภา ผ่านการเมืองบัตรคนจน ชิงแต้มต่อผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226038003(25 ก.พ. 66/06:27)

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

Col.Inch: 170.02 ADValue:  (B/W)  204,024  (FC)  280,533
PRValue : (B/W)  612,072  (FC)  841,599(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(ซ้าย), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์รัฐบาลยุบสภา ผ่านการเมืองบัตรคนจน ชิงแต้มต่อผลการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230226038003(25 ก.พ. 66/06:27)

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

Col.Inch: 170.02 ADValue:  (B/W)  204,024  (FC)  280,533
PRValue : (B/W)  612,072  (FC)  841,599(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15275
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ลุ่มเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-230225005031(25 ก.พ. 66/07:02)

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

Col.Inch: 27.25 ADValue:  (B/W)  34,062.50  (FC)  43,600
PRValue : (B/W)  102,187.50  (FC)  130,800(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

หน้า: 13(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: หนุ่มเมืองจันท์ ถามชัด ปริญญา ตอบลึก

รหัสข่าว: C-230226038061(25 ก.พ. 66/07:28)

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

Col.Inch: 267.21 ADValue:  (B/W)  320,652  (FC)  440,896.50
PRValue : (B/W)  961,956  (FC)  1,322,689.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

หน้า: 13(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: หนุ่มเมืองจันท์ ถามชัด ปริญญา ตอบลึก

รหัสข่าว: C-230226038061(25 ก.พ. 66/07:28)

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

Col.Inch: 267.21 ADValue:  (B/W)  320,652  (FC)  440,896.50
PRValue : (B/W)  961,956  (FC)  1,322,689.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

หน้า: 13(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: หนุ่มเมืองจันท์ ถามชัด ปริญญา ตอบลึก

รหัสข่าว: C-230226038061(25 ก.พ. 66/07:28)

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

Col.Inch: 267.21 ADValue:  (B/W)  320,652  (FC)  440,896.50
PRValue : (B/W)  961,956  (FC)  1,322,689.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

หน้า: 13(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: หนุ่มเมืองจันท์ ถามชัด ปริญญา ตอบลึก

รหัสข่าว: C-230226038061(25 ก.พ. 66/07:28)

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

Col.Inch: 267.21 ADValue:  (B/W)  320,652  (FC)  440,896.50
PRValue : (B/W)  961,956  (FC)  1,322,689.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16422
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

หน้า: 13(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: หนุ่มเมืองจันท์ ถามชัด ปริญญา ตอบลึก

รหัสข่าว: C-230226038061(25 ก.พ. 66/07:28)

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

Col.Inch: 267.21 ADValue:  (B/W)  320,652  (FC)  440,896.50
PRValue : (B/W)  961,956  (FC)  1,322,689.50(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15275
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230225005093(25 ก.พ. 66/07:32)

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

Col.Inch: 80.48 ADValue:  (B/W)  100,600  (FC)  128,768
PRValue : (B/W)  301,800  (FC)  386,304(x3)

165



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15275
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230225005093(25 ก.พ. 66/07:32)

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

Col.Inch: 80.48 ADValue:  (B/W)  100,600  (FC)  128,768
PRValue : (B/W)  301,800  (FC)  386,304(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15275
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230225005093(25 ก.พ. 66/07:32)

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

Col.Inch: 80.48 ADValue:  (B/W)  100,600  (FC)  128,768
PRValue : (B/W)  301,800  (FC)  386,304(x3)
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