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

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 55/2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เสนอ “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
ให้เป็นวำระแห่งชำติ 

 

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

กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
1 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ชง ครม. สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกำรปกครองแบบประชำธิปไตย 
เป็นวำระชำติ 

4 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ ส ำนักงำน กกต. เสนอ ครม. ผลักดันกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพไปสู่ 
กำรเป็นวำระแห่งชำติ 

10 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. ชวนบริจำคภำษีปี 65 อุดหนุนพรรค 13 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ครม. เห็นชอบโครงกำร 'กกต.' สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตย 
14 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
2 มติชนออนไลน์ ห่วงตั้งซี 10 ศธ. ไม่ทันรัฐบำล 'บิ๊กตู'่ หลังเก้ำอ้ีว่ำงข้ำมปี หวั่นกระทบ

บริหำร 'อรรถพล' เล็งถก 'กกต.’ 
16 

3 สยำมรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" จี้ " นำยกฯ - ไตรงค์" แสดงควำมรับผิดชอบปรำศรัย 
เรื่องละเอียดอ่อน ถำม กกต. เหมำะสมหรือไม่ 

18 

4 MGR ออนไลน์ "สุทิน" จี้ "ไตรรงค์" คิดเองรับผิดชอบดึงสถำบันหำเสียง ปลุก กกต.
จัดกำรกู้ควำมเชื่อม่ันหวั่นท ำตำม 

20 

5 มติชนออนไลน์ 'สุทิน' ถำม กกต. จะดับไฟเอง หรือรอให้ไฟแรงขึ้น ปม 'ไตรรงค'์ 
ดึงสถำบันมำหำเสียง ชี้ควรมีสปิริต 

22 

6 MGR ออนไลน์ "ไตรรงค์" ไล่เชิญไปฟ้อง มั่นใจไม่ได้ท ำผิด กม. ย้ ำ จี้ กกต. ตอบให้ชัด 
ปรำศรัยได้แค่ไหน ย้อนถำม ดึง ม.112 เอี่ยวหำเสียงผิดหรือไม่ 

24 

7 มติชนออนไลน์ ไล่ให้ฟ้อง 'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ท ำผิด ย้ ำ กกต. ชี้ขอบเขตใหัชัด 
พูดถึง 'สถำบัน' ได้แค่ไหน 

27 

8 สยำมรัฐออนไลน์ "ไตรรงค์" มั่นใจไม่ผิดกฎหมำย จี้ กกต. ตอบให้ชัดปรำศรัยได้แค่ไหน 31 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "ลูกสำว" จับมือ "พ่อไตรรงค์" เคลียร์ปมปรำศรัยโครำช จี้ กกต. 

วำงบรรทัดฐำน 
34 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไตรรงค'์ ไล่เชิญไปฟ้องปมหำเสียงโหนเจ้ำ - 'สมชัย' ระบุฟังไม่ข้ึน  
3 มี.ค. ยื่นเรื่อง กกต.  

37 

11 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

'ไตรรงค'์ มั่นใจไม่ได้ท ำผิด ย้ ำ กกต. ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง 'สถำบัน'
ได้แค่ไหน ไล่ให้ฟ้อง 

40 

12 แนวหน้ำออนไลน์ เอำแล้ว ! เพ่ือไทยชูบรรทัดฐำนใหม่ กระตุก กกต. เชือดปม 'ไตรรงค'์
หำเสียง 

43 

13 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ฟ้องเรียก 11 ล้ำน "ไทรักธรรม" ปมให้ทรัพย์สิน จูงใจ 
สมัครเป็นสมำชิก 

45 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 มติชนออนไลน์ กกต. ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้ำน คืนจำกกรรมกำรบริหำร พรรคไทยรักธรรม 

หลังพรรคถูกยุบ 
49 

15 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้ำนคืนจำกกรรมกำรบริหำร "ไทยรักธรรม"  
หลังพรรคถูกยุบ 

52 

16 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชัย" ไว้อำลัย "ชวน" ไม่เป็นกลำง ชิงส่งศำล รธน. ตีควำม พ.ร.ก.
อุ้มหำย 

57 

17 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' ย้อนค ำแก้ตัว 'ไตรรงค์' ฟังไม่ขึ้น จ่อร้อง กกต. วันที่ 3 มี.ค. นี้ 59 
18 MGR ออนไลน์ "หนุ่ม จีสตำร์” พร้อมทนำย แถลงร้องทุกข์ กกต. ฟ้องเรียกเงินคืน 

20 ล้ำน ลั่นคนเอำเงินไปต้องรับผิดชอบ 
61 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน ภำพข่ำว : เรียงคนมำเป็นข่ำว : ร่วมงำน 65 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ก็อซซิปกำรเมือง : พร้อมออกศึก ! 66 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภำพข่ำว : กกต. ติวเข้ม 67 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่ำว 68 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้ำได้ กล้ำเสีย : สองนครำในสำยตำ "ประวิตร" 71 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คำบลูกคำบดอก : นำยกฯ – รัฐบำล - ควำมหวัง 72 
7 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 73 
8 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้ำชน : อย่ำแค่ 'ท ำคอนเทนต์' 76 
9 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ชกไม่มีมุม : เลือกตั้งดี - กำรเมืองดี ได้เวลำกำรเปลี่ยนแปลง 77 
10 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : จับกระแส : 'เลือกตั้ง' อำจไม่ใช่ค ำตอบว่ำ 'ตลำดหุ้น' 
จะคึกคักเสมอไป 

78 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 หนังสือพิมพ์

ประชำชำติธุรกิจ 
สแกน กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พลังประชำรัฐ ล็อกสเป็ก ส.ส.  
10 ที่นั่ง 

79 

12 หนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้น คอลัมน์ : พำรำสำวะถี 81 
13 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สมหมำย ปำริจฉัตต์ : กำรเมืองเอำเปรียบ...พรรคอะไร 

หรือจะสู้พรรค ส.ว. 
83 

14 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ำมุม : พรรคอะไร ? ตกปลำบ่อเพ่ือน 85 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
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การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2 มีนาคม 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 มี.ค. 66 09.00 น. ห้องประชุม 604 นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รอง ลธ.กกต. ประชุมหำรือ / 
ติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ สนง.กกต. เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 09.30 น. ห้องประชุม 502 นำยแสวง บุญมี ลธ.กกต.  นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รอง ลธ.กกต. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รอง ลธ.กกต. และ 
นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้  รอง ลธ.กกต. ประชุม
คณะกรรมกำรเตรียมกำรเลือกตั้ง ส.ส. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุมชี้แจง 
ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพ่ือขอกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือผลักดันกำรสร้ำง
พลเมืองคุณภำพไปสู่กำรเป็นวำระแห่งชำติ และเป็นวำระส ำคัญในแผนยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ผ่ำนระบบออนไลน์ VDO Conference 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตยฯ” 
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วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566, 16.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น ำเสนอในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข” ผ่ำนระบบเครือข่ำยกำรประชุมทำงไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 เพ่ือขอควำมสนับสนุนในเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือผลักดันกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพไปสู่กำรเป็นวำระแห่งชำติ และเป็นวำระส ำคัญในแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

 

ส านักงาน กกต. เสนอ ครม. 
ผลักดันการสร้างพลเมอืงคุณภาพไปสู่การเป็นวาระแห่งชาติ 
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   คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
และกำรให้กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมืองคุณภำพ ไม่อำจด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จได้โดยล ำพังตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  แต่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือ 
และกำรบูรณำกำรของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนไปในแนวทำงที่สอดคล้องกัน 
รวมทั้งกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยเพ่ือผลั กดัน 
ให้เป็นวำระแห่งชำติที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร ดังนี้ 
    1. ให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่กลุ่มเป้ำหมำยหลักที่เป็นเด็ก / เยำวชน / นักเรียน / นิสิต – นักศึกษำ 
ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ด้วยกระบวนกำรปลูกฝังตำมหลักสูตรที่ก ำหนดร่วมกันและกิจกรรมส่งเสริม  
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบในกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
และอุดมศึกษำ ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนทั่วไป ใช้กำรรณรงค์ ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของประชำชน / ชุมชน ผ่ำนองค์กรและเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยระดับต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งขึ้นโดยบูรณำกำรและประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
องค์กร / เครือข่ำยของกระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ ในพื้นที่ 
    2. ก ำหนดให้เรื่องกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เ พ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวำระแห่งชำติและเป็นวำระส ำคัญ 
ในแผนยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ งสนับสนุน
กำรกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง และให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณตำมแผนงำน / 
โครงกำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    3. ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นหน่วยงำนบูรณำกำรและประสำนกำรด ำเนินงำน  
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจ 
ในกำรส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรส่งเสริมให้เยำวชน ประชำชนและชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ด ำเนินกำรรณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ 
สื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีควำมทันสมัย และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ จึงน ำมำสู่กำรบูรณำกำร 
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ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้นในวงกว้ำง 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและผลักดันกำรสร้ำงพลเมืองไปสู่กำรเป็นวำระแห่งชำติ โดยกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน ประกอบด้วย  กระทรวงมหำดไทย (กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมกำรพัฒนำชุมชน) กระทรวงสำธำรณสุข (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ (กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถำบันพระปกเกล้ำ 
และกระทรวงศึกษำธิกำร  
  นอกจำกนี้  เ พ่ือให้กำรขับเคลื่ อนภำรกิจดั งกล่ ำวตำมแนวนโยบำยของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ งในกำรผลักดันกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำ งพลเมืองคุณภำพเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ไม่ว่ำภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสังคม  
เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  เพ่ือให้พลเมืองคุณภำพเป็นรำกฐำนเส้นทำงประชำธิปไตย 
ที่ยั่งยืน และเป็นพืน้ฐำนของกำรพัฒนำประเทศในทุก ๆ ด้ำนต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/318229  
https://www.siamfocustime.com/389080/  
https://www.4forcenews.com/280343/  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1055494 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/318229
https://www.siamfocustime.com/389080/
https://www.4forcenews.com/280343/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1055494
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วันที่ 1 มีนำคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพ่ือติดตำมกำรบริหำรงำน
ทั่วไปของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้แผนกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมตดิตามการบรหิารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 1 มีนำคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมมอบนโยบำยให้แก่ผู้ตรวจกำร 
เนื่องในโอกำสรำยงำนตัวเข้ำรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำร ณ ห้องปฏิบัติงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ตรวจการ 

เนื่องในโอกาสรายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจการ 
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วันที่ 1 มีนำคม 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมผู้บริหำรและพนักงำนของกลุ่มภำรกิจสืบสวน ไต่สวน 
และด ำเนินคดีในศำล โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย เพ่ือสรุป
แผนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป ให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ  
ตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มภารกิจสืบสวน ไตส่วน และด าเนินคดีในศาล 
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วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 13.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหำรือเกี่ยวกับแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป ตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยมีผู้บริหำร  
และพนักงำนที่ เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองเลขำธิกำรคณ ะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
ในการจัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
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วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 
(สำยงำนนิติกำร) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ 3/2566 เพ่ือพิจำรณำประเมินผลงำน  
หรือผลส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ  
ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมนิ 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (สายงานนิติการ)  
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วันที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2566, 14.57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2566 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นำยมีเดช บัวอินทร์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนใต้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเกำะพะงัน 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ลำออก เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2565 
  2. กรณี นำยอำทิตย์ บุญมี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันมะค่ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอป่ำแดด 
จังหวัดเชียงรำย ได้ลำออก เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2565 
  3. กรณี นำยสมนึก ต้นภูเขียว สมำชิกสภำเทศบำลเมืองชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2565 
  4. กรณี นำยแสวง กุณโฮง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2565 

 กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  5. กรณี นำยไพโรจน์ ชินวงศ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอปำกพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2566 
  6. กรณี นำงสำวภัทร์พิชชำ อ ำไพประสิทธิ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง 
จังหวัดชลบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2565 
  7. กรณี นำยประยุท ปำนประดิษฐ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดขนุน อ ำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2566 
  8. กรณี นำยสุรศักดิ์ ณะสีแสง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเม็ก เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2565 
  9. กรณี นำยค ำมี วงษ์แสนสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดพัฒนำ เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2565 
  10. กรณี นำยวิชัย สุขสบำย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวตะพำน เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2566 
  11. กรณี นำยวชิระ ยีโหนด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2566 
  12. กรณี นำยสมศักดิ์ ตั้งเกียรติรัตน์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงช ำอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2565 
  13. กรณี นำยโสภณ พูสุวรรณ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำงพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ลำออก เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2565 
  14. กรณี นำยจริน ชมสิน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำ จืดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ลำออก เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2565 
  15. กรณี นำงประทวน ค ำธัญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหว้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2565 
  16. กรณี นำยสุทธิ อุปฮำด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2565 
  17. กรณี นำยเข็มทอง สุวรรณเวียง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2565 
  18. กรณี นำยสนิท กุมภิโร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนลำน เขตเลือกตั้งที่ 18 
อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2565 
  19. กรณี นำยนันทพงศ์ ทับทิมจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพร้ำว เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2566 
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 วันนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนใต้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ได้แก่ นำยภูมิพงศ์ เขตนิมิตร 
  2. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันมะค่ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย ได้แก่ 
นำยทองลี เประดำ 
 3. สมำชิกสภำเทศบำลเมืองชุมแพ เขตเลือกตั้งที่  3 อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
นำยสุพล รักษำพันธุ์ 
 4. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 
ได้แก่ นำยสุรพล สุวรรณภักดี 
 5. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ได้แก่ นำยปรีชำญ จันทพันธุ์ 
 6. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นำยสมศักดิ์ สวัสดีมงคล 
 7. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดขนุน อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ ได้แก่ นำยสุริยัน รำชผล 
 8.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเม็ก เขตเลือกตั้ งที่  10 อ ำเภอนำเชือก 
จังหวัดมหำสำรคำม ได้แก่ นำยรณชัย ทับทีศร ี
 9. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดพัฒนำ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
จังหวัดมหำสำรคำม ได้แก่ นำงอ ำนวย มำพร 
 10. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวตะพำน เขตเลือกตั้ งที่  6 อ ำ เภอท่ำศำลำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้แก่ นำยระลึก รูปโอ 
 11.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลท่ำศำลำ เขตเลือกตั้ งที่  4  อ ำ เภอท่ำศำลำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้แก่ นำยจีรศักดิ์ ปุเต๊ะ 
 12. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงช ำ อ้อ เขตเลือกตั้ งที่  10 อ ำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธำนี ได้แก่ นำยมำนพ จุนแสง 
 13. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำงพิกุล เขตเลือกตั้ งที่  6 อ ำเภอก ำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นำยพรชัย ขำนทะรำชำ 
 14. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำจืดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 3 อ ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
ได้แก่ นำยสัญญำ เต็มศิริสกุล 
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 15. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหว้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร 
ได้แก่ นำงณัชชำ กิดำพันธ์ 

16. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4 อ ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัดหนองคำย 
ได้แก่ นำงสำวแสง กิจชนะกำญจน์ 
 17. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร 
ได้แก่ นำยมังกร สำยรัตน์ 
 18. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนลำน เขตเลือกตั้งที่ 18 อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
ได้แก่ นำยพีรพล เหมมะ 
 19. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพร้ำว เขตเลือกตั้ งที่  8 อ ำ เภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นำยรุ่งชัย น้อยมั่น 

 ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

 อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
จักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
 ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/318207  
https://www.siamfocustime.com/389077/ 
https://www.4forcenews.com/280340/  
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รหัสข่าว: I-I230228001388

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:09
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ

รหัสข่าว: I-I230228001833

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ
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7

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1055494
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: กกต.ชง ครม.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นวาระชาติ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: สำนักงาน กกต.เสนอครม. ผลักดันการสร้างพลเมืองคุณภาพไปสู่การเป็นวาระแห่งชาติ

รหัสข่าว: I-I230228001822

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: สำนักงาน กกต.เสนอครม. ผลักดันการสร้างพลเมืองคุณภาพไปสู่การเป็นวาระแห่งชาติ

รหัสข่าว: I-I230228001822

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

11

https://www.banmuang.co.th/news/politic/318229
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: สำนักงาน กกต.เสนอครม. ผลักดันการสร้างพลเมืองคุณภาพไปสู่การเป็นวาระแห่งชาติ
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ปีที่: - ฉบับที่: 26803
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.ชวนบริจาคภาษีปี65อุดหนุนพรรค

รหัสข่าว: C-230302035111(1 มี.ค. 66/07:36)

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

Col.Inch: 13.11 ADValue:  (B/W)  12,454.50  (FC)  23,598
PRValue : (B/W)  37,363.50  (FC)  70,794(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:26
หัวข้อข่าว: ครม.เห็นชอบโครงการ'กกต.'สร้างความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I230228002366

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:26
หัวข้อข่าว: ครม.เห็นชอบโครงการ'กกต.'สร้างความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: ห่วงตั้งซี 10 ศธ.ไม่ทันรัฐบาล 'บิ๊กตู่' หลังเก้าอี้ว่างข้ามปี หวั่นกระทบบริหาร 'อรรถพล' เล็งถก 'กก...

รหัสข่าว: I-I230228001017

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: ห่วงตั้งซี 10 ศธ.ไม่ทันรัฐบาล 'บิ๊กตู่' หลังเก้าอี้ว่างข้ามปี หวั่นกระทบบริหาร 'อรรถพล' เล็งถก 'กก...

รหัสข่าว: I-I230228001017

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

17

https://www.matichon.co.th/education/news_3844990
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" จี้ " นายกฯ - ไตรงค์" แสดงความรับผิดชอบปราศรัยเรื่องละเอียดอ่อน ถาม กกต. เหมาะสมหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230228001392

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" จี้ " นายกฯ - ไตรงค์" แสดงความรับผิดชอบปราศรัยเรื่องละเอียดอ่อน ถาม กกต. เหมาะสมหรือไม่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "สุทิน" จี้ "ไตรรงค์" คิดเองรับผิดชอบดึงสถาบันหาเสียง ปลุกกกต.จัดการกู้ความเชื่อมั่นหวั่นทำตาม

รหัสข่าว: I-I230228001818

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "สุทิน" จี้ "ไตรรงค์" คิดเองรับผิดชอบดึงสถาบันหาเสียง ปลุกกกต.จัดการกู้ความเชื่อมั่นหวั่นทำตาม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ถาม กกต.จะดับไฟเอง หรือรอให้ไฟแรงขึ้น ปม 'ไตรรงค์' ดึงสถาบันมาหาเสียง ชี้ควรมีสปิริต

รหัสข่าว: I-I230228001385

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ถาม กกต.จะดับไฟเอง หรือรอให้ไฟแรงขึ้น ปม 'ไตรรงค์' ดึงสถาบันมาหาเสียง ชี้ควรมีสปิริต
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์"ไล่เชิญไปฟ้อง มั่นใจไม่ได้ทำผิด กม.ย้ำ จี้ กกต.ตอบให้ชัด ปราศรัยได้แค่ไหน ย้อนถาม ดึง ม.112...

รหัสข่าว: I-I230228001825

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์"ไล่เชิญไปฟ้อง มั่นใจไม่ได้ทำผิด กม.ย้ำ จี้ กกต.ตอบให้ชัด ปราศรัยได้แค่ไหน ย้อนถาม ดึง ม.112...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์"ไล่เชิญไปฟ้อง มั่นใจไม่ได้ทำผิด กม.ย้ำ จี้ กกต.ตอบให้ชัด ปราศรัยได้แค่ไหน ย้อนถาม ดึง ม.112...

รหัสข่าว: I-I230228001825

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: ไล่ให้ฟ้อง'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002322

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: ไล่ให้ฟ้อง'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: ไล่ให้ฟ้อง'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002322

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: ไล่ให้ฟ้อง'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002322

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:08
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์" มั่นใจไม่ผิดกฎหมาย จี้ กกต.ตอบให้ชัดปราศรัยได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002324

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:08
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์" มั่นใจไม่ผิดกฎหมาย จี้ กกต.ตอบให้ชัดปราศรัยได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002324

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:08
หัวข้อข่าว: "ไตรรงค์" มั่นใจไม่ผิดกฎหมาย จี้ กกต.ตอบให้ชัดปราศรัยได้แค่ไหน

รหัสข่าว: I-I230228002324
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:10
หัวข้อข่าว: "ลูกสาว" จับมือ "พ่อไตรรงค์" เคลียร์ปมปราศรัยโคราช จี้ กกต.วางบรรทัดฐาน

รหัสข่าว: I-I230228002329

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:10
หัวข้อข่าว: "ลูกสาว" จับมือ "พ่อไตรรงค์" เคลียร์ปมปราศรัยโคราช จี้ กกต.วางบรรทัดฐาน

รหัสข่าว: I-I230228002329

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

35

https://www.thairath.co.th/news/politic/2641905
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:10
หัวข้อข่าว: "ลูกสาว" จับมือ "พ่อไตรรงค์" เคลียร์ปมปราศรัยโคราช จี้ กกต.วางบรรทัดฐาน

รหัสข่าว: I-I230228002329

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

36

https://www.thairath.co.th/news/politic/2641905
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:26
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' ไล่เชิญไปฟ้องปมหาเสียงโหนเจ้า-'สมชัย' ระบุฟังไม่ขึ้น3มี.ค.ยื่นเรื่องกกต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230228002371

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

37

https://www.dailynews.co.th/news/2048124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:26
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' ไล่เชิญไปฟ้องปมหาเสียงโหนเจ้า-'สมชัย' ระบุฟังไม่ขึ้น3มี.ค.ยื่นเรื่องกกต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230228002371

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2048124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:26
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' ไล่เชิญไปฟ้องปมหาเสียงโหนเจ้า-'สมชัย' ระบุฟังไม่ขึ้น3มี.ค.ยื่นเรื่องกกต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230228002371

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

39

https://www.dailynews.co.th/news/2048124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00:06
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน ไล่ให้ฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230301000004

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_653099
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00:06
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน ไล่ให้ฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230301000004

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_653099
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00:06
หัวข้อข่าว: 'ไตรรงค์' มั่นใจไม่ได้ทำผิด ย้ำกกต.ชี้ขอบเขตใหัชัด พูดถึง'สถาบัน'ได้แค่ไหน ไล่ให้ฟ้อง

รหัสข่าว: I-I230301000004

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

42

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_653099
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว!เพื่อไทยชูบรรทัดฐานใหม่ กระตุก กกต.เชือดปม'ไตรรงค์'หาเสียง

รหัสข่าว: I-I230228001391

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/714124
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว!เพื่อไทยชูบรรทัดฐานใหม่ กระตุก กกต.เชือดปม'ไตรรงค์'หาเสียง

รหัสข่าว: I-I230228001391

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

44

https://www.naewna.com/politic/714124
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียก 11 ล้าน "ไทรักธรรม" ปมให้ทรัพย์สิน จูงใจ สมัครเป็นสมาชิก

รหัสข่าว: I-I230228002355

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/central/2641948
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียก 11 ล้าน "ไทรักธรรม" ปมให้ทรัพย์สิน จูงใจ สมัครเป็นสมาชิก

รหัสข่าว: I-I230228002355

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/central/2641948
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียก 11 ล้าน "ไทรักธรรม" ปมให้ทรัพย์สิน จูงใจ สมัครเป็นสมาชิก

รหัสข่าว: I-I230228002355

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/central/2641948
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียก 11 ล้าน "ไทรักธรรม" ปมให้ทรัพย์สิน จูงใจ สมัครเป็นสมาชิก

รหัสข่าว: I-I230228002355

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

48

https://www.thairath.co.th/news/local/central/2641948
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:42
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้าน คืนจากกรรมการบริหาร พรรคไทยรักธรรม หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228002396

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3849260
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:42
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้าน คืนจากกรรมการบริหาร พรรคไทยรักธรรม หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228002396

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3849260
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:42
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้าน คืนจากกรรมการบริหาร พรรคไทยรักธรรม หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228002396

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3849260
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้านคืนจากกรรมการบริหาร"ไทยรักธรรม"หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228001819

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/426943
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้านคืนจากกรรมการบริหาร"ไทยรักธรรม"หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228001819

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/426943
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้านคืนจากกรรมการบริหาร"ไทยรักธรรม"หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228001819

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/426943
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้านคืนจากกรรมการบริหาร"ไทยรักธรรม"หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228001819

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/426943
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต.ฟ้องเรียกเงิน 11 ล้านคืนจากกรรมการบริหาร"ไทยรักธรรม"หลังพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I230228001819

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

56

https://siamrath.co.th/n/426943
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ไว้อาลัย "ชวน" ไม่เป็นกลาง ชิงส่งศาล รธน. ตีความ พ.ร.ก.อุ้มหาย

รหัสข่าว: I-I230228002408

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2642055
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ไว้อาลัย "ชวน" ไม่เป็นกลาง ชิงส่งศาล รธน. ตีความ พ.ร.ก.อุ้มหาย

รหัสข่าว: I-I230228002408

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

58

https://www.thairath.co.th/news/politic/2642055
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:24
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ย้อนคำแก้ตัว 'ไตรรงค์' ฟังไม่ขึ้น จ่อร้อง กกต. วันที่ 3 มี.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230228002362

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3849103
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:24
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ย้อนคำแก้ตัว 'ไตรรงค์' ฟังไม่ขึ้น จ่อร้อง กกต. วันที่ 3 มี.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230228002362

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

60

https://www.matichon.co.th/politics/news_3849103
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: "หนุ่ม จีสตาร์” พร้อมทนาย แถลงร้องทุกข์กกต. ฟ้องเรียกเงินคืน 20 ล้าน ลั่นคนเอาเงินไปต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I230228002416

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/entertainment/detail/9660000019392
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: "หนุ่ม จีสตาร์” พร้อมทนาย แถลงร้องทุกข์กกต. ฟ้องเรียกเงินคืน 20 ล้าน ลั่นคนเอาเงินไปต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I230228002416

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/entertainment/detail/9660000019392
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: "หนุ่ม จีสตาร์” พร้อมทนาย แถลงร้องทุกข์กกต. ฟ้องเรียกเงินคืน 20 ล้าน ลั่นคนเอาเงินไปต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I230228002416

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/entertainment/detail/9660000019392
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: "หนุ่ม จีสตาร์” พร้อมทนาย แถลงร้องทุกข์กกต. ฟ้องเรียกเงินคืน 20 ล้าน ลั่นคนเอาเงินไปต้องรับผิดชอบ

รหัสข่าว: I-I230228002416

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/entertainment/detail/9660000019392
https://mgronline.com


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16425
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมงาน

รหัสข่าว: C-230301020003(1 มี.ค. 66/02:32)

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

Col.Inch: 17.96 ADValue:  (B/W)  21,552  (FC)  29,634
PRValue : (B/W)  64,656  (FC)  88,902(x3)

65



ปีที่: - ฉบับที่: 26802
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: พร้อมออกศึก!

รหัสข่าว: C-230301004022(1 มี.ค. 66/02:20)

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

Col.Inch: 18.85 ADValue:  (B/W)  17,907.50  (FC)  33,930
PRValue : (B/W)  53,722.50  (FC)  101,790(x3)

66



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23781
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

ภาพข่าว: กกต.ติวเข้ม

รหัสข่าว: C-230302039143(1 มี.ค. 66/05:48)

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

Col.Inch: 10.01 ADValue:  (B/W)  10,010  (FC)  20,020
PRValue : (B/W)  30,030  (FC)  60,060(x3)

67



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23780
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230301009015(1 มี.ค. 66/01:55)

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

Col.Inch: 95.64 ADValue:  (B/W)  95,640  (FC)  191,280
PRValue : (B/W)  286,920  (FC)  573,840(x3)

68



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23780
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230301009015(1 มี.ค. 66/01:55)

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

Col.Inch: 95.64 ADValue:  (B/W)  95,640  (FC)  191,280
PRValue : (B/W)  286,920  (FC)  573,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23780
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230301009015(1 มี.ค. 66/01:55)

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

Col.Inch: 95.64 ADValue:  (B/W)  95,640  (FC)  191,280
PRValue : (B/W)  286,920  (FC)  573,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23780
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: สองนคราในสายตา"ประวิตร"

รหัสข่าว: C-230301009033(1 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 44.55 ADValue:  (B/W)  44,550  (FC)  89,100
PRValue : (B/W)  133,650  (FC)  267,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23780
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: นายกฯ-รัฐบาล-ความหวัง

รหัสข่าว: C-230301009036(1 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 40.41 ADValue:  (B/W)  40,410  (FC)  80,820
PRValue : (B/W)  121,230  (FC)  242,460(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26802
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230301004018(1 มี.ค. 66/02:19)

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

Col.Inch: 103.44 ADValue:  (B/W)  98,268  (FC)  186,192
PRValue : (B/W)  294,804  (FC)  558,576(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26802
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230301004018(1 มี.ค. 66/02:19)

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

Col.Inch: 103.44 ADValue:  (B/W)  98,268  (FC)  186,192
PRValue : (B/W)  294,804  (FC)  558,576(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26802
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230301004018(1 มี.ค. 66/02:19)

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

Col.Inch: 103.44 ADValue:  (B/W)  98,268  (FC)  186,192
PRValue : (B/W)  294,804  (FC)  558,576(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16425
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: อย่าแค่'ทำคอนเทนต์'

รหัสข่าว: C-230301020027(1 มี.ค. 66/02:34)

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

Col.Inch: 42.60 ADValue:  (B/W)  51,120  (FC)  70,290
PRValue : (B/W)  153,360  (FC)  210,870(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11781
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: เลือกตั้งดี-การเมืองดี ได้เวลาการเปลี่ยนแปลง

รหัสข่าว: C-230301012006(1 มี.ค. 66/03:30)

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

Col.Inch: 40.37 ADValue:  (B/W)  48,444  (FC)  66,610.50
PRValue : (B/W)  145,332  (FC)  199,831.50(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12326
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: จับกระแส: 'เลือกตั้ง' อาจไม่ใช่คำตอบว่า 'ตลาดหุ้น' จะคึกคักเสมอ...

รหัสข่าว: C-230301011053(1 มี.ค. 66/04:02)

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

Col.Inch: 42.56 ADValue:  (B/W)  59,584  (FC)  68,096
PRValue : (B/W)  178,752  (FC)  204,288(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5545
วันที่: พฤหัสบดี 2 - อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สแกน กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พลังประชารัฐ ล็อกสเป็ก ส.ส. 10 ที่นั่ง

รหัสข่าว: C-230302023035(1 มี.ค. 66/04:28)

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

Col.Inch: 85.59 ADValue:  (B/W)  94,149  (FC)  115,546.50
PRValue : (B/W)  282,447  (FC)  346,639.50(x3)

79



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5545
วันที่: พฤหัสบดี 2 - อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สแกน กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พลังประชารัฐ ล็อกสเป็ก ส.ส. 10 ที่นั่ง

รหัสข่าว: C-230302023035(1 มี.ค. 66/04:28)

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

Col.Inch: 85.59 ADValue:  (B/W)  94,149  (FC)  115,546.50
PRValue : (B/W)  282,447  (FC)  346,639.50(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7133
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230301013001(1 มี.ค. 66/05:07)

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

Col.Inch: 49.38 ADValue:  (B/W)  41,973  (FC)  54,318
PRValue : (B/W)  125,919  (FC)  162,954(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7133
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230301013001(1 มี.ค. 66/05:07)

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

Col.Inch: 49.38 ADValue:  (B/W)  41,973  (FC)  54,318
PRValue : (B/W)  125,919  (FC)  162,954(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16426
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(บน)

คอลัมน์: สมหมาย ปาริจฉัตต์: การเมืองเอาเปรียบ...พรรคอะไรหรือจะสู้พรรค ส.ว.

รหัสข่าว: C-230302038085(1 มี.ค. 66/07:35)

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

Col.Inch: 63.04 ADValue:  (B/W)  75,648  (FC)  104,016
PRValue : (B/W)  226,944  (FC)  312,048(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16426
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(บน)

คอลัมน์: สมหมาย ปาริจฉัตต์: การเมืองเอาเปรียบ...พรรคอะไรหรือจะสู้พรรค ส.ว.

รหัสข่าว: C-230302038085(1 มี.ค. 66/07:35)

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

Col.Inch: 63.04 ADValue:  (B/W)  75,648  (FC)  104,016
PRValue : (B/W)  226,944  (FC)  312,048(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11782
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: พรรคอะไร? ตกปลาบ่อเพื่อน

รหัสข่าว: C-230302037008(1 มี.ค. 66/08:26)

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

Col.Inch: 30.79 ADValue:  (B/W)  36,948  (FC)  50,803.50
PRValue : (B/W)  110,844  (FC)  152,410.50(x3)
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