
 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 56/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 5 มีนาคม 2566 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' พร้อมจัดการเลือกตั้ง ตามท่ีก าหนดไว้ หลังค าวินิจฉัย 

'ศาลรัฐธรรมนูญ' 
1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา 
กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 

3 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ศาล รธน. นัดแถลงลงมติอ านาจ กกต. ในการก าหนดจ านวน ส.ส.

พรุ่งนี้ 
4 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : รอลุ้นศาล รธน. นัดชี้ขาดสูตรค านวณ ส.ส. - แบ่งเขต 5 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ศาล รธน." นัดชี้ขาดค าร้อ งกกต. 3 มี.ค. ตีความอ านาจหน้าที่

ก าหนดจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด 
8 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ วุ่นแล้ว ! ศาล รธน. ชี้ขาด ‘ราษฎร’ ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้
สัญชาติไทย 

10 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : ศาล รธน. สัง่ กกต. ไม่นับจ านวนราษฎรต่างด้าว 

เพ่ือใช้แบ่งเขต ส.ส. 
11 

6 INN News ออนไลน์ มติศาล รธน. ค านวณ ส.ส. แบ่งเขต ลต. ไม่นับต่างด้าว 13 
7 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
ศาล รธน. วินิจฉัยปมค านวณหา ส.ส. พึงมี ชี้คาว่า 'ราษฎร' 
มิครอบคลุมผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

15 

8 The Standard 
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ ชี้ขาดค าว่า ‘ราษฎร’ ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย ปม กกต. น าคนไม่มีสัญชาติไทยค านวณ
แบ่งเขต 

16 

9 3 Plus News 
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์การค านวณ ส.ส. เขต ไม่รวม 
ผู้ไม่ถือสัญชาติไทย 

17 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ วุ่นแล้ว ! ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ชี้ขาดค าว่า 'ราษฎร' ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

18 

11 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ แบ่งเขตเลือกตั้ง ราษฎรไม่นับรวม 
ต่างด้าว 

19 

12 สยามรัฐออนไลน์ “ศาล รธน.” วินิจฉัย “ราษฏร” ไม่นับรวมคนต่างด้าว ค านวณ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 

20 

13 ข่าวสดออนไลน์ มติเอกฉันท์ ศาล รธน. ชี้ขาดสูตรค านวณแบ่งเขต ส.ส. ไม่นับรวม 
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

22 

14 ข่าวหุ้นออนไลน์ ยุบสภาสะดุด ! ศาล ฟัน “กกต.” แบ่งเขตเลือกตั้งรวม “ต่างด้าว” 
ขัดกฎหมาย 

24 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ! “ราษฎร” ไม่รวมถึงคนต่างด้าว หลัง กกต. 
น ามารวมแบ่งเขต 

26 

16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน ! ศาล รธน. มติเอกฉันท์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ไม่นับรวม 
คนต่างด้าว 

28 

17 BBC News ไทย 
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึง 
ผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

30 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 มติชนออนไลน์ ด่วน ! ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ ชี้คิดสูตรเลือกตั้ง ส.ส. 400 เขต 

‘ไม่รวมต่างด้าว’ 
32 

19 RYT9 ออนไลน์ ศาล รธน. มติเอกฉันท์วินิจฉัยแบ่งเขตเลือกตั้งต้องไม่นับรวมคนต่างด้าว 33 
20 MGR ออนไลน์ มติศาล รธน. เอกฉันท์ ไม่นับต่างด้าว ค านวณ ส.ส. - แบ่งเขต 34 
21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : มติศาล รธน. ค านวณสูตร ส.ส. – แบ่งเขตไม่นับรวม 

ต่างด้าว 
35 

22 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เรียกถกด่วน ! ค านวน ส.ส. - แบ่งเขตใหม่ หลังศาล รธน. 
ชี้ขาด ไม่นับรวมต่างด้าว 

36 

23 เนชั่นออนไลน์ "ศาล รธน." ลงมติเอกฉันท์ ให้ กกต. ไม่นาต่างด้าวมาคานวณแบ่งเขต 
"เลือกตั้ง 66" 

37 

24 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้งสะดุด 'คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ' 'กกต.' รื้อแบ่ง  
'เขตเลือกตั้ง' 

39 

25 7 HD ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ไม่นับต่างด้าวเป็นราษฎร ส่งผลให้ กกต.
ต้องแบ่งเขตใหม่ 

41 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็กเพ่ือไทย' จี้ กกต. ตรวจสอบปม 'บิ๊กตู่' ลาไปร่วมงาน 'รทสช.' 43 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'โบว์ ณัฏฐา' จวก กกต. เริ่มต้นออกกฎก็ส่อเค้าไม่โปร่งใสแล้ว 45 
28 สยามรัฐออนไลน์ ส.ท.ช. ถาม ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอาญา - วินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่

เทศบาลแห่งหนึ่ง เพราะคดีไม่คืบพร้อมติดตาม กกต. หวังไม่เป็นมวยล้ม 
47 

29 ข่าวสดออนไลน์ “พ่ีศรี” จ่อร้อง กกต. สอบก้าวไกล ตั้ง “ธนาธร – ปิยบุตร – ช่อ” 
ช่วยหาเสียง ชี้เสี่ยงถูกยุบพรรค 

49 

30 แนวหน้าออนไลน์ เล่นถึงยุบพรรค ! 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต. สอบ 'ก้าวไกล' ตั้ง  
'ธนาธร - ปิยบุตร - พรรณิการ์' ช่วยหาเสียง 

51 

31 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ก้าวไกลเสี่ยงถึงขั้นยุบพรรค หลังตั้ง ‘ธนาธร’ 
ช่วยหาเสียง ยันร้อง กกต. แน่ 

54 

32 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. สอบ "ก.ก." ตั้ง "ธนาธร – ปิยบุตร –  
พรรณิการ์" ช่วยหาเสียง สุ่มเสียงเข้าข่ายผิด กม. อาจถูกยุบพรรค 

56 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีต กกต. ตกม้าตาย ! มือกฎหมาย ปชป. สอนมวย MV เพลงเช้าวันใหม่ 

ไม่ผิดหาเสียง 
59 

34 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ตอกกลับ "สมชัย" เถียงสู้ไม่ได้พาลหยิบเอ็มวีเช้าวันใหม่ 
ร้อง กกต. ยัน "เมธี" เป็นสมาชิก ปชป. ไมใ่ช่แค่นักร้อง 

61 

35 สยามรัฐออนไลน์ ปัตตานีจ่อเพ่ิมเขตเลือกตั้ง ส.ส. จาก 4 เป็น 5 เขต กกต. 
เตรียมพร้อม หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิน 

64 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ข่าวข้น คนเข้ม - กกต. ถูกทดสอบสุจริตยุติธรรม คดี "ด๊อกเตอร์ 

สามสี” ปราศรัย 
67 

2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 70 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : เที่ยงธรรมและกล้าหาญ 73 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 74 
5 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 77 
6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 79 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : ลุ้นศาล รธน. 81 
8 หนังสือพิมพ์ 

มติชนสุดสัปดาห์ 
บทความพิเศษ : ปฏิรูป กกต. ? 82 

9 หนังสือพิมพ์ 
กรุงเทพธุรกิจ 

คอลัมน์ : Think Beyond : การรายงานผลเลือกตั้งแบบ 'เรียลไทม์' 84 

10 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : ประเด็นลึก ! : เคลียร์รันเวย์ ! 86 
11 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยามรัฐ 88 
12 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายงานพิเศษ : 'ทีดีอาร์ไอ' ห่วงนโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง ปี 66 

สร้างภาระการคลัง – ใช้งบประมาณเกนิตัว 
91 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ จับตาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นอีก

ปัจจัยที่ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนใยระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 
94 

14 หนังสือพิมพ์มติชน ฤดูเลือกตั้ง ส.ส. เทศกาลทองรถแห่ - ป้ายหาเสียง 97 
15 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้า 99 
16 หนังสือพิมพ์ 

มติชนสุดสัปดาห์ 
คอลัมน์ : ของดีมีอยู่ : 'งานใหญ่' หลังเลือกตั้ง 102 

17 หนังสือพิมพ์ 
มติชนสุดสัปดาห์ 

คอลัมน์ : หลังลับแล มีอรุณรุ่ง : 'ใคร' ไม่ควรลงสนามเลือกตั้ง 104 

18 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : เบญจมาศ 106 
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แม้หลายฝ่ายจะกังวล เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอภิปรายและลงมติ ค าร้องการท าหน้า ที่ของ กกต. 
กรณี ค านวณ ส.ส. เขต และการแบ่งเขตเลือกตั้ง เวลา 09.30 น. วันนี้ แต่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งได้ ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ ไม่ว่า ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จะออกมาในแนวทางใดก็ตาม 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันกับคมชัดลึกว่า กกต. พร้อมจะจัดการเลือกตั้ง 
ตามกรอบเวลาที่วางไว้ ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตาม โดยขณะนี้ การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั้ง 400 เขต ด าเนินการ ทางธุรการ เรียบร้อยแล้ว รอเพียงค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

ยืนยันของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สอดรับกับ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ระบุว่า กกต. จะพิจารณาแบ่งเขตของ 400 เขต เสร็จในวันที่ 28 ก.พ. 2566 แต่จะยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯ 
จนกว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยเรื่อง จ านวนราษฎร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 

'กกต.' พร้อมจดัการเลอืกตั้ง ตามที่ก าหนดไว ้หลัง 'ค าวินิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญ' 
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หากค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับความเห็น กกต. เราจะเห็นประกาศแบ่งเขต 400 เข ต 
ลงในราชกิจจานุเบกษา ในคืนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 พรรคการเมืองจะมีเวลาท า primary vote ตั้งแต่วันที่ 
4 มีนาคม จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันยุบสภา และมีเวลาท าต่อเนื่องอีกราว 1 สัปดาห์ 
ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัคร ส.ส. ในราวปลายเดือน มีนาคม 2566 

หากค าวินิจฉัยว่า กกต. ตีความผิด กกต. น่าจะพร้อมน ารูปแบบแบ่งเขตแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ รับฟัง 
ความคิดเห็นระหว่าง 4 - 13 มีนาคม 2566 และ ผ่านที่ประชุม กกต. ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งคาดว่า จะเป็น 
วันเดียวกับวันยุบสภา 

ในกรณีนี้ การท า primary vote ของพรรคการเมือง จะต้องท าในสัปดาห์แรกหลังยุบสภา ให้เสร็จใน 7 วัน 
เพราะคาดว่า กกต. จะเปิดรับสมัคร ส.ส. ในราวปลายเดือนมีนาคม แต่ความชัดเจนเรื่องนี้ยังต้องรอค าวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politics/544038  
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วันที่ 3 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการด้านการข่าวของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2566 (ครั้งที่ 1) 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพ่ือหารือแนวทางในการชี้แจง  
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการด้านการข่าวของส านักงานฯ ครั้งที่ 1 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 
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วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมออมบุญท าบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยตามจิตศรัทธา แด่พระสงฆ์จ านวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2566 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมกิจกรรมออมบุญท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจยัตามจิตศรัทธา 

เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2566 
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วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุม Morning Brief ผู้อ านวยการส านักของกลุ่มภารกิจบริหารกลาง ครั้งที่ 3/2566 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกลุ่มภารกิจบริหารกลางให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหา
จากการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ 
ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้เพ่ือต้อนรับ นางสาวพิมล โพนทราย และ นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์ 
ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลังและผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีรอง
ผู้อ านวยการส านักของกลุ่มภารกิจบริหารกลางเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุ Morning Brief 

ผู้บริหารของกลุ่มภารกจิบริหารกลาง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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วุ่นแล้ว ! ศาล รธน. ชี้ขาด ‘ราษฎร’ ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
3 มีนาคม 2566 11:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เวลา 09.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค า
ร้องที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งและเขตเลือกตั้ งของแต่ละจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่ ง  กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เวลา 09.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค า
ร้องที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งและเขตเลือกตั้ งของแต่ละจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่ ง  กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
อ้างอิง :  
https://www.dailynews.co.th/news/2057999/?fbclid=IwAR1m_uY57fpuoqm6EkQ_36bnrrzf6jxXxS5  
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เลือกตั้ง 2566 : ศาล รธน. สั่ง กกต. ไม่นับจ านวนราษฎรต่างด้าว เพื่อใช้แบ่งเขต ส.ส. 
3 มี.ค. 2566 12:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ สั่ง กกต. ไม่นับ จ านวน “ราษฎร” ที่ไม่ใช่ผู้มสีัญชาติไทย ปมยื่นค าร้องให้ตีความ
แบ่งจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) (เรื่องพิจารณาที่ 7/2566) 
 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่งผู้ร้องคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ สั่ง กกต. ไม่นับ จ านวน “ราษฎร” ที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ปมยื่นค าร้องให้ตีความ
แบ่งจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
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วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) (เรื่องพิจารณาที่ 7/2566) 
 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่งผู้ร้องคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2644441  
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มติศาล รธน. ค านวณ ส.ส. แบ่งเขต ลต. ไม่นับต่างด้าว 
03 มีนาคม 2023 - 12:18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ค าร้องที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 
วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 
 
ซึ่ง กกต.คิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวน
ราษฎร ทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่
ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งต่อมา มี
ผู้โต้แย้ง และขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทย 
ค าวินิจฉัยของศาลรับธรรมนูญ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึง
การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 
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นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังพิจารณาวินิจฉัยค าร้องของ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งค าขอให้ศาลวินิจฉัย
ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (54) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ 
หลังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 54 คน ยื่นค าร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่ง
หุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และเจ้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีเจริญคอนสตรั๊คชั่น อย่างแท้จริง 
 
เป็นการกระท าอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ซึ่งผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอก
ฉันท์ สั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ส าเนาค าร้อง พร้อมกันนี้ ยังมีมติเอกฉันท์ ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 จนกว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_510565/  
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ศาล รธน. วินิจฉัยปมค านวณหา ส.ส. พึงมี ชี้ค าว่า 'ราษฎร' มิครอบคลุมผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
วันศุกร์ ที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 12:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาการศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ ปมก าหนดจ านวนราษฎรทั่วประเทศ .ใช้ค านวณหา ส.ส. ก่อนเลือกตั้ง ชี้ค าว่า
ราษฎร ตามประกาศทะเบียนราษฎร ไม่ได้หมายรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย หลังก่อนหน้านี้ กกต.ใช้จ านวนราษฎร
ทั่วประเทศค านวณหา ส.ส.พึงมี 
 
ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าในวันที่ 3 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 9.30 น.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
การประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค าร้องที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการ
ประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 86 ซึ่ง กกต.คิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน า
จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของ
ปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้
โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย อย่างไรก็ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/116609-Isranews-Courtt.html  
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ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ ชี้ขาดค าว่า ‘ราษฎร’ ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย ปม กกต. 
น าคนไม่มีสัญชาติไทยค านวณแบ่งเขต 
03.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (3 มีนาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค าร้องที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 
วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86  
 
ซึ่ง กกต. คิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี
ที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้
โต้แย้ง และขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า ‘ราษฎร’ ไม่หมายความรวมถึง
ผู้ไม่ได้สัญชาติไทย  
 
อย่างไรก็ตาม ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และ
ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
อ้างอิง : https://thestandard.co/constitutional-court-unanimously/  
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ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์การค านวณ ส.ส. เขต ไม่รวมผู้ไม่ถือสัญชาติไทย 
3 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (03 มี.ค.) จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 8  ซึ่งจะค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา มาใช้ในการ
คิด โดยการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งต่อมามีผู้โต้แย้งและ
ขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
 
ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 วรรคหนึ่งและวรรคสามและไม่มีผล
ย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
อ้างอิง : https://ch3plus.com/news/social/morning/337184  
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วุ่นแล้ว ! ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ชี้ขาดค าว่า 'ราษฎร' ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
3 มีนาคม 2566 เวลา 12:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3มี.ค.2566- เมื่อเวลา 09.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ 
ค าร้องที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่ง กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย อย่างไรก็ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/hi-light/334791/  
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ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ แบ่งเขตเลือกตั้ง ราษฎรไม่นับรวมต่างด้าว 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 - 12:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมปรึกษากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 
 
ซึ่งผู้ร้องคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน การทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ
ปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิด ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามี
ผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน การทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผล
ย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-1220133  

19

https://www.prachachat.net/politics/news-1220133


 

 

“ศาล รธน.” วินิจฉัย “ราษฏร” ไม่นับรวมคนต่างด้าว ค านวณแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 

3 มีนาคม 2566 11:55 น. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 มี.ค. 66 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ 
ค าร้องที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 โดย กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย  
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ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผล
ย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่นับรวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยนั้น ไม่ส่งผลต่อการแบ่ง

เขตเลือกตั้ง แต่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจ านวน ส.ส.ใน 8 จังหวัด โดย 4 จังหวัด ที่มีคนต่างด้าวอาศัยอยู่

เป็นจ านวนมากจะมี ส.ส.ลดลง และท าให้อีก 4 จังหวัดมี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/427764# 
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มติเอกฉันท์ ศาล รธน. ชี้ขาดสูตรค านวณแบ่งเขต ส.ส. ไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
3 มี.ค. 2566 - 12:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 มี.ค.2566 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลง
มติ ค าร้องที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 
 
ซึ่ง กกต.คิดค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิด
ค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน การทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
 
อย่างไรก็ตาม ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการ
เลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 
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ทั้งนี้ผลจากค าวินิจฉัยดังกล่าว จะส่งผลให้ กกต.ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่และจะกระทบต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งใน 
8 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีจ านวน ส.ส.ลดลงจังหวัดละ 1คน ประกอบไปด้วย 1.ตาก 2.เชียงราย 3.เชียงใหม่ และ 4.
สมุทรสาคร จังหวัดที่จ านวน ส.ส.เพ่ิมจังหวัดละ1คน คือ 1.อุดรธานี 2.ลพบุรี 3.นครศรีธรรมราช และ 4.ปัตตานี 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7540889  
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ยุบสภาสะดุด ! ศาล ฟัน “กกต.” แบ่งเขตเลือกตั้งรวม “ต่างด้าว” ขัดกฎหมาย 
03/03/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ให้น าจ านวนคนต่างด้าวมาใช้ในการค านวณ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมี และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้ง 
 
“ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ

จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

ส าหรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผล

ย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา” ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ 

โดยวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ส่งค าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กกต.ในการประกาศจ านวน ส.ส.แบบแบ่ง

เขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ 

เนื่องจากที่ผ่านมา กกต.คิดค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจากจ านวนราษฎรทั้ง

ประเทศ โดยยึดหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ส านักทะเบียนกลางได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา ซึ่งมีผู้

แสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่าการที่ กกต.น าจ านวนคนต่างด้าวมารวมค านวณไว้ด้วยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้ กกต.

ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจน จะได้ไม่มีการร้องเรียนตามมาในภายหลัง 

24



ทั้งนี้ หากไม่นับรวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจ านวน ส.ส.ใน 8 จังหวัด โดย 4 

จังหวัดที่มีคนต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากจะมี ส.ส.ใน 8 จังหวัด โดย 4 จังหวัดที่มีคนต่างด้าวอาศัยอยู่เป็น

จ านวนมากจะมี ส.ส.ลดลง และท าให้อีก 4 จังหวัดมี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 

โดยจังหวัดที่จะมีจ านวน ส.ส.ลดลง จังหวัดละ 1 คน ได้แก่ จ.ตาก ลดจาก 4 คน เหลือ 3 คน, จ.เชียงราย ลดจาก 

8 คน เหลือ 7 คน, จ.เชียงใหม่ ลดจาก 11 คน เหลือ 10 คน และ จ.สมุทรสาคร ลดจาก 4 คน เหลือ 3 คน 

ส่วนจังหวัดที่จะมีจ านวน ส.ส.เพ่ิมข้ึน จังหวัดละ 1 คน ได้แก่ จ.อุดรธานี เพิ่มจาก 9 คน เป็น 10 คน, จ.ลพบุรี 

เพ่ิมจาก 4 คน เป็น 5 คน, จ.นครศรีธรรมราช เพ่ิมจาก 9 คน เป็น 10 คน และ จ.ปัตตานี เพ่ิมจาก 4 คน เป็น 5 

คน 

หลังการแบ่งเขตใหม่ในกรณีนี้จะท าให้ ภาคใต้มี ส.ส.เพ่ิมข้ึนจาก 58 คน เป็น 60 คน คือ เพ่ิมข้ึนที่ จ.

นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานี จังหวัดละ 1 คน ขณะที่ภาคอีสานมี ส.ส.เพ่ิมข้ึนจาก 132 คน เป็น 133 คน คือ 

เพ่ิมข้ึนที่ จ.อุดรธานี 1 คน ภาคเหนือมี ส.ส.ลดลงจาก 39 คน เหลือ 36 คน คือ ลดลงที่ จ.ตาก เชียงราย และ 

เชียงใหม่ จังหวัดละ 1 คน และ ภาคกลาง ลดลงจาก 89 คน เหลือ 88 คน 

 

อ้างอิง : https://www.kaohoon.com/news/592747  
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ศาล รธน. มติเอกฉันท ์! “ราษฎร” ไม่รวมถึงคนต่างด้าว หลัง กกต. น ามารวมแบ่งเขต 

03 มี.ค. 2566 เวลา 11:43 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2566 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค าร้องที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งและเขตเลือกตั้ งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 โดย กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย  
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ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผล
ย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1055991  
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ด่วน ! ศาล รธน. มติเอกฉันท์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ไม่นับรวมคนต่างด้าว 
03 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (3 มี.ค.66) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86 (1) ซึ่งก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้ง
ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมาย
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
 
โดยให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันนี้ (3 มี.ค.66) เป็นต้นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา 
 
  
 
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง(2) ว่า การคิดค านวณจ านวน
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ล่วงมามาใช้ในการคิดค านวณจ านวนส.ส.แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ถูกต้องหรือไม่ 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยดังกล่าวมีผลให้ กกต.จะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดย
จะต้องไม่น าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดค านวณ ซึ่งก่อนหน้านี้ส านักงาน กกต.ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแบ่ง
เขต โดยไม่น าผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดค านวณไว้แล้ว 
 
และเบื้องต้นการค านวณใหม่จะมีให้ 8 จังหวัด มีความเปลี่ยนแปลง คือ 4 จังหวัดที่มีจ านวน ส.ส.ลดลง ประกอบ
ไปด้วย 1. ตาก2. เชียงราย 3. เชียงใหม่ และ 4. สมุทรสาคร 
 
ส่วนจังหวัดที่จ านวน ส.ส. เพิ่ม คือ 1. อุดรธานี 2. ลพบุรี 3.นครศรีธรรมราช และ 4. ปัตตานี  
 
และจากการค านวนโดยน าเฉพาะจ านวนราษฎรสัญชาติไทยทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ 65 ,106,481 หากด้วย 
400 เขต จะมีค่าเฉลี่ยประชากรต่อ 1 เขต 162,766 ซึ่งเดิมค่าเฉลี่ยที่นับรวมราษฎรที่นับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ด้วยคือ 165,226 คนต่อเขต 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557836  
 
 
 
  

29

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/557836


   

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
03/03/2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ ค าร้องที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่ง กกต.คิดค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิด
ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้อง 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 
 โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้ง
ประเทศตามหลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่
หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 
 
 อย่างไรก็ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่  3 มี .ค. 2566 เป็นต้นไป ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 
 
 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้ว เห็นว่า 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ซึ่งการยื่นค า
ร้องต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2) คือ ต้องเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับ
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หน้าที่และอ านาจที่เกิดขึ้นแล้ว และในกรณีท่ีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนกับหน่วยงานใดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ถึงการแบ่งเขต
เลือกตั้งของ กกต. ว่า ได้เสนอแนะและแสดงความเป็นห่วงเรื่องของคนต่างด้าวในแต่ละพ้ืนที่ว่าจะรวมเป็น
ประชากรในเขตเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ทาง กกต. แจ้งว่าที่ผ่านมาได้รวมประชากรแรงงานต่างด้าวในเขตนั้น ๆ 
ด้วย เพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนว่า ต้องใช้จ านวนราษฎรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่รวมต่างด้าวไว้
ด้วย ทั้งที่ความจริงมันแยกได้ เป็นคนไทยล้วน กับคนต่างด้าว ในครั้งนั้นมือกฎหมายของรัฐบาลรายนี้ได้ขอให้ 
กกต. ขอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญอีกทีว่า จะต้องรวมหรือไม่รวม 
 
กกต. ยืนยันไม่ส่งผลกระทบไทม์ไลน์เลือกตั้ง 
 กกต. ได้เตรียมความพร้อมภายหลังจากยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยพิจารณาวางแนวทาง
ไว้ 2 ด้านการด าเนินการของ กกต.ในเบื้องต้น ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การจัดการเลือกตั้งที่เตรียมไว้  
ก็เดินหน้าต่อกรณีศาลชี้ว่าไม่สามารถน าคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณจ านวน ส.ส.แต่ละจังหวัดและแบ่งเขต
เลือกตั้งได้ นั่นเท่ากับ กกต. ต้องด าเนินการใหม่ในการค านวณจ านวน ส.ส.แต่ละจังหวัดและการแบ่งเขต
เลือกตั้งอย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนหลายฉบับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจาก กกต. ว่า ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญจะไม่กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อจ านวน ส.ส. พึงมีในบางพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน
ลดลง ในกรณีที่ศาลชี้ว่าไม่สามารถน าคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่
ละจังหวัด 
 
ทั้งนี้ จากรายงานดังกล่าวระบุว่ามี 8 จังหวัดที่จะมีความเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 
 
จังหวัดที่มีจ านวน ส.ส. ลดลง มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก, เชียงราย, เชียงใหม่, และ สมุทรสาคร 
จังหวัดที่จ านวน ส.ส. เพิ่มข้ึน มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี, ลพบุรี, นครศรีธรรมราช, และปัตตาน ี
โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการค านวนโดยน าเฉพาะจ านวนราษฎรสัญชาติไทยทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ 
65,106,481 หารด้วย 400 เขต จะมีค่าเฉลี่ยประชากรต่อ 1 เขต 162 ,766 ซึ่งเดิมค่าเฉลี่ยที่นับรวมราษฎรที่
นับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วยคือ 165,226 คนต่อเขต 
 
อ้างอิง: https://www.bbc.com/thai/articles/cd1dml7z1r3o 
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ด่วน! ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ ช้ีคิดสูตรเลือกตั้ง ส.ส. 400 เขต ‘ไม่รวมต่างด้าว’ 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 มีนาคม องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา 
ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการประกาศจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่งคิดค านวณจ านวน ส.ส.โดยน าจ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
มาใช้คิดค านวณ ส.ส.แบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

อย่างไรก็ตาม ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 

 

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3853924 
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ศาล รธน.มติเอกฉันท์วินิจฉัยแบ่งเขตเลือกตั้งต้องไม่นับรวมคนต่างด้าว 

3 มีนาคม 2566 

 "ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความ
รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 

 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่  3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม 
และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา" ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ  

 โดยวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ส่งค าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กกต.ในการประกาศ
จ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ  

 เนื่องจากที่ผ่านมา กกต.คิดค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจาก
จ านวนราษฎรทั้งประเทศ โดยยึดหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ส านักทะเบียนกลางได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 
ของปีที่ล่วงมา ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่าการที่ กกต.น าจ านวนคนต่างด้าวมารวมค านวณไว้ด้วยไม่
ถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจน จะได้ไม่มีการ
ร้องเรียนตามมาในภายหลัง  

 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจ านวน ส.ส.ใน 8 จังหวัด 
โดย 4 จังหวัดที่มีคนต่าวด้าวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากจะมี ส.ส.ลดลง และท าให้อีก 4 จังหวัดมี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 

 โดยจังหวัดที่จะมีจ านวน ส.ส.ลดลง จังหวัดละ 1 คน ได้แก่ จ.ตาก ลดจาก 4 คน เหลือ 3 คน  
จ. เชียงราย ลดจาก 8 คน เหลือ 7 คน, จ.เชียงใหม่ ลดจาก 11 คน เหลือ 10 คน และ จ.สมุทรสาคร ลดจาก 
4  คน เหลือ 3 คน 

 ส่วนจังหวัดที่จะมีจ านวน ส.ส.เพ่ิมข้ึน จังหวัดละ 1 คน ได้แก่ จ.อุดรธานี เพ่ิมจาก 9 คน เป็น 10 คน,  
จ.ลพบุรี เพ่ิมจาก 4 คน เป็น 5 คน, จ.นครศรีธรรมราช เพ่ิมจาก 9 คน เป็น 10 คน และ จ.ปัตตานี เพ่ิมจาก 
4  คน เป็น 5 คน 

 หลังการแบ่งเขตใหม่ในกรณีนี้จะท าให้ ภาคใต้มี ส.ส.เพ่ิมขึ้นจาก 58 คน เป็น 60 คน คือ เพ่ิมขึ้นที่  
จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานี จังหวัดละ 1 คน ขณะที่ภาค อีสานมี ส.ส.เพ่ิมขึ้นจาก 132 คน 
เป็น 133 คน คือ เพ่ิมขึ้นที่ จ.อุดรธานี 1 คน ภาคเหนือมี ส.ส.ลดลงจาก 39 คน เหลือ 36 คน คือ  
ลดลงที่ จ.ตาก เชียงราย และ เชียงใหม่ จังหวัดละ 1 คน และ ภาคกลาง ลดลงจาก 89 คน เหลือ 88 คน คือ  
ลดลงที่ จ.สมุทรสาคร 1 คน 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3403449 
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มติศาล รธน.เอกฉันท์ ไม่นับต่างด้าว ค านวณ ส.ส.- แบ่งเขต 

3 มี.ค. 2566 

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (3 มี.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86(1) ซึ่งก าหนดให้ใช้จ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นค าว่า 
“ราษฎร” ไม่หมายรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย โดยให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันนี้ (3 มี.ค.) 
เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และ
ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นที่สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของกกตตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ว่า 
การคิดค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศณวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิด
ค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ถูกต้องหรือไม่ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยดังกล่าวจะมีผลให้ กกต.จะต้องมีการแบ่งเขต
เลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องไม่น าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดค านวน ซึ่งก่อนหน้านี้ ส านักงาน กกต.ได้มีกา รสั่งให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการแบ่งเขตโดยไม่น าผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดค านวณไว้แล้ว และเบื้องต้นการค านวณใหม่จะมี
ให้ 8 จังหวัด มีความเปลี่ยนแปลง คือ 4 จังหวัด ที่มีจ านวน ส.ส.ลดลง ประกอบไปด้วย 1. ตาก 2. เชียงราย 
3. เชียงใหม่ และ 4. สมุทรสาคร 

 ส่วนจังหวัดที่จ านวน ส.ส. เพ่ิม คือ 1. อุดรธานี 2. ลพบุรี 3. นครศรีธรรมราช และ 4. ปัตตานี และ
จากการค านวณโดยน าเฉพาะจ านวนราษฎรสัญชาติไทย ทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ 65,106,481 หากด้วย 
400 เขต จะมีค่าเฉลี่ยประชากรต่อ 1 เขต 162,766 ซึ่งเดิมค่าเฉลี่ยที่นับรวมราษฎรที่นับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยด้วย คือ 165,226 คนต่อเขต 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9660000020383 
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เลือกตั้ง66: มติศาลรธน.ค านวณสูตรส.ส.-แบ่งเขตไม่นับรวมต่างด้าว 

03 มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัย เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 21 วรรค1 ในการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งและเขตเลือกตั้ งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ซึ่ งผู้ ร้องคิดค านวณจ านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐาน การทะเบียนราษฎรตามที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา มาใช้ใน
การคิด ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและ
ขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  

ผลการพิจารณา 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ังนั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้
สัญชาติไทย ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา76 วรรคหนึ่งและวรรคสาม
และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politics/691352 
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กกต.เรียกถกด่วน! ค านวนส.ส.-แบ่งเขตใหม่ หลังศาล รธน.ชี้ขาด ไม่นับรวมต่างด้าว 

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 

  

  

 

  

  

 

 

  

 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.30 น.องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กกต.ในการก าหนดจ านวน ส.ส. ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ส านักทะเ บียนกลางประกาศ 
วันที่  31 ธันวาคม 2565 ที่ จะเลือกตั้ งมาใช้ ในการคิดค านวณจ านวน ส .ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง 
ของแต่ละจังหวัด 

 มีรายงานว่า ส าหรับแนวทางการวินิจฉัยมีด้วยกัน 2 แนวทาง แนวทางแรก คือการด าเนินการ
ของกกต. ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การจัดการเลือกตั้งที่เตรียมไว้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนแนวทางที่สอง 
ศาลชี้ว่าไม่สามารถน าคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัดและแบ่งเขตเลือกตั้งได้ ท าให้ 
กกต. ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในการค านวณจ านวนส.ส.แต่ละจังหวัดและการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/714745 
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"ศาลรธน."ลงมติเอกฉันท์ ให้ กกต.ไม่น าต่างด้าวมาค านวณแบ่งเขต"เลือกตั้ง66" 

03 มีนาคม 2566 

  

  

  

  

  

  

  

 

 3 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น."องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ได้แถลงด้วยวาจา และลงมติ
ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กกต.  
ในการก าหนดจ านวน ส.ส. ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยน าจ านวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ส านักทะเบียนกลางประกาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่จะเลือกตั้งมาใช้ในการคิดค านวณจ านวน 
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 

 ทั้งนี้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" นัดลงมติชี้ขาด กรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้อง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2) ขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
และอ านาจของ กกต. กรณีน าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัดและแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 
ในการเลือกตั้ง 66 ได้หรือไม่ 

ผลการพิจารณา 

"ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่
ละจังหวัดพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งนั้น ค าว่า "ราษฎร" ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้
สัญชาติไทย  
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ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561  มาตรา 76  วรรคหนึ่งและวรรคสามและไม่มี  
ผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัย กกต. ไม่สามารถน าผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณ
จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัดและแบ่งเขตเลือกตั้งได้ ส่งผลให้ กกต. ต้องค านวณจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัดและ
การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ แหล่งข่าว กกต. ระบุว่า ได้เตรียมแผนการรองรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เอาไว้แล้ว หากออกมาว่า การคิดจ านวน ส.ส. พึงมีแต่ละจังหวัดและการค านวณราษฎรเพ่ือการแบ่งเขตไม่นับ  
รวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้แจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดแบ่งเขต โดยไม่นับ
รวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยเตรียมไว้   

ทั้งนี้ การแบ่งเขตใหม่ โดยไม่นับรวมราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยจะท าให้ 8 จังหวัด มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กล่าวคือ  จังหวัดที่จ านวน ส.ส. ลดลง 

1. ตาก จาก 4 เหลือ 3 ที่นั่ง อาจกระทบพรรคภูมิใจไทย มี ส.ส. ลดลงจากเป้าเดิม 
2. เชียงราย จาก 8 เหลือ 7 ที่นั่ง อาจกระทบต่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) เป้า ส.ส. ลดลง 
3. เชียงใหม่ จาก 11 เหลือ 10 ที่นั่ง อาจกระทบต่อ พรรคเพ่ือไทย ได้ ส.ส. ลดลง 
4. สมุทรสาคร จาก 4 เหลือ 3 นั่ง อาจกระทบต่อ พรรคภูมิใจไทย เดิมวางเป้าไว้ 2 ที่นั่ง หรือ อาจกระทบ
พรรคก้าวไกล 
จังหวัดจะมี ส.ส. เพิ่มข้ึน ได้แก่ 

1. อุดรธานี จาก 9 เป็น 10 ที่นั่ง อาจส่งผลดีต่อพรรคเพื่อไทย ที่จะมี ส.ส. เพิ่มข้ึน 
2. ลพบุรี จาก 4 เป็น 5 ที่นั่ง อาจส่งผลดีต่อ พรรคเพ่ือไทย หรือ ประชาธิปัตย์(ปชป.) ที่จะได้ ส.ส. เพิ่มข้ึน 
3. นครศรีธรรมราช จาก 9 เป็น 10 ที่นั่ง อาจส่งผลดีต่อ พรรคประชาธิปัตย์ หรือ รวมไทยสร้างชาติ ที่อาจได้ 
ส.ส. เพิ่มข้ึน 
4. ปัตตานี จาก 4 เป็น 5 ที่นั่ง อาจส่งผลดีต่อ พรรคประชาธิปัตย์ หรือ ประชาชาติ ที่อาจได้ ส.ส. เพิ่มข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตใหม่ โดยตัดจ านวนคนต่างด้าวออกไปยังส่งผลต่อภาพรวม
จ านวน ส.ส. ของแต่ละภาค ภาคใต้ จากเดิม 58 ที่นั่ง จะเพ่ิมเป็น 60 ที่นั่ง คือ เพ่ิมที่นครศรีธรรมราช 1 ที่นั่ง 
และ ปัตตานี 1 ที่นั่ง ภาคอีสาน จากเดิม 132 ที่นั่ง จะเพ่ิมเป็น 133 ที่นั่ง คือ เพิ่มท่ีอุดรธานี 1 ที่นั่ง ภาคเหนือ 
จาก 39 ที่นั่ง จะลดลงเหลือ 36 ที่นั่ง คือ ลดที่ ตาก เชียงราย เชียงใหม่ จังหวัดละ 1 ที่นั่ง ภาคกลางรวม
กรุงเทพฯเท่าเดิม 122 ที่นั่ง คือ ลดที่ สมุทรสาคร 1 ที่นั่งเพ่ิม ลพบุรี 1 ที่นั่ง ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คนไม่
เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเขตใหม่ ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเขตใหม่
ขณะเดียวกัน 2-3 สัปดาห์ หาก กกต. ท างานเชิงรุก  สั่งการให้ท าล่วงหน้า  ก็หยิบรูปแบบใหม่มาประกาศได้ทันที 

ทั้งนี้ การค านวณเขตเลือกตั้งใหม่ แนวโน้มจะกระทบกับพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย  ที่ต้อง
ลด 1 คน และ อุดรธานี ลพบุรี และ ปัตตานี ที่ได้เพ่ิมอีก 1 คน  ส่วน 71 จังหวัดที่เหลือคงไม่กระทบในการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/scoop/378906136 
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เลือกตั้งสะดุด 'ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ' 'กกต.' รื้อแบ่ง 'เขตเลือกตั้ง' 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๖ (๑) ที่ก าหนดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน  
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น ค าว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้
ไม่ได้สัญชาติไทย 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มี 
ผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  ท าให้มีความเปลี่ยนแปลง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 8 จังหวัด  
จังหวัดที่มีจ านวน สส. แบบแบ่งเขตเพิ่มขึ้น จังหวัดละ 1 คนได้แก่ นครศรีธรรมราช  อุดรธานี  

ลพบุรี  และปัตตานี จังหวัดที่มี สส. แบบแบ่งเขตลดลง จังหวัดละ 1 คน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
และสมุทสาคร   

นายแสวง บุญมี เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันกับคมชัดลึกว่าได้จัดการแบ่ง
เขตเลือกตั้ ง ไว้แล้ ว เตรียมรับทุกแนวทางค า วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว เมื่ อมีค าวินิจฉัยแล้ ว 
ก็สามารถประกาศเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงความเห็นได้ ซึ่งในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนเสนอศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย กกต.เปิดให้แสดงความเห็นเป็นเวลาไม่เกิน 10 วัน การแสดงความเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แสดงความเห็นได้ ซึ่งในการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กกต.เปิดให้แสดงความเห็นเป็น
เวลาไม่เกิน 10 วัน การแสดงความเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
เพราะการตัดสินใจเป็นอ านาจของ กกต. ตามหลักเกณฑ์ ที่มีหลักใหญใจความว่า แต่ละเขตเลือกตั้ง 
ต้องมีประชากรต่างกันไม่เกิน สิบเปอร์เซ็นต์ มีการคมนาคมเชื่อมต่อกัน และไม่สามารถแบ่งย่อยในหน่วย
ปกครอง ระดับแขวงหรือต าบลได้ 
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หลังค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซึ่งตั้งสมมติฐานไว้15 มีนาคม 2566 
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศก าหนดวันเลือกตั้งและก าหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มี
การยุบสภา หรือไม่เกิน 20 มีนาคม 2566 หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นเวลา 5 วัน 

โดยการเลือกตั้ง กรณีการยุบสภา อยู่ระหว่าง 45 - 60 วัน นับจากวันที่มีการยุบสภา ซึ่งอยู่ใน
ก าหนดการของกรรมการการเลือกตั้ง กรณี สภาอยู่ครบวาระคือ 7 พฤษภาคม 2566  แต่วันเลือกตั้งที่ กกต.
จะประกาศตามกฎหมาย ต้องลุ้นกันภายใน ห้าวันหลังจากมีการยุบสภา 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politics/544083 
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ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ไม่นับต่างด้าวเป็นราษฎร ส่งผลให้ กกต.ต้องแบ่งเขตใหม่ 

วันที่ 3 มี.ค. 2566 

 

  

  

  

  

  

 วันนี้ (3 มี.ค. 66) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติชี้ขาด กรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2) ขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ และอ านาจของ กกต. กรณีน าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมาค านวณจ านวนสส.แต่ละจังหวัดและแบ่ง
เขตเลือกตั้งได้ ในการเลือกตั้ง66 ได้หรือไม ่

 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ว่าการก าหนดจ านวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86(1) ที่ก าหยดให้ใช้จ านวนราษฎรทั้ง
ประเทศ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร โดยศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค าว่า ราษฎร ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้ที่
ไม่ได้สัญชาติไทย โดยไม่มีผลย้อนหลังไม่ถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

 นั่นหมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็นไม่นับคนต่างด้าว เป็นราษฎร ส่งผลให้ กกต. ต้อง
ด าเนินการแบ่งเขตใหม่ เบื้องจะมี 8 จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง 

 โดย 4 จังหวัด ที่เขตลดลง คือ จังหวัด ตาก จาก 4 เขต เหลือ 3 เขต // เชียงราย จาก 8 เขต 
เหลือ 7 เขต // เชียงใหม่ จาก 11 เขต เหลือ 10 เขต // สมุทรสาคร จาก 4 เขต เหลือ 3 เขต ส่วน และอีก 4 
จังหวัด ที่จะได้เขตเลือกตั้งเพ่ิม คือ จังหวัด อุดรธานี จาก 9 เขต เป็น 10 เขต // ลพบุรี จาก 4 เขต เป็น  5 
เขต //นครศรีธรรมราช จาก 9 เขต เป็น10 เขต // และ ปัตตานี จาก 4 เขต เป็น 5 เขต 

 ส าหรับภาพรวมของแต่ละภาค หากการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ภาคใต้ จาก 58 เขต 
จะเพ่ิมเป็น 60 เขต //ภาคอีสาน จาก 132 เขต จะเพ่ิมเป็น 133 เขต //ภาคเหนือ จาก 39 เขต จะลดลงเหลือ 
36 เขต // ภาคกลางรวมกรุงเทพฯ เท่าเดิม 122 เขต // ภาคตะวันออกไม่เปลี่ยนแปลงยังมี 29 เขต 
เช่นเดียวกับ ภาคตะวันตกยัง 20 เขตเหมือนเดิม  
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 โดยผลของการต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จากค าวินิจฉัยของศาลฯ วันนี้ ดูเหมือนว่า พรรคเพ่ือ
ไทย ที่มีฐานเสียงอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบ เพราะถูกลดจ านวนเขตลง แต่จะเป็นคุณกับพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาชาติ ซึ่งฐานคะแนนส่วนใหญ่จะอย่างในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งได้
จ านวนเขตเพ่ิม 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/627994 
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หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้องกกต.สอบ "ก.ก." ตั้ง "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ช่วยหาเสียง สุ่มเสียงเข้าข่ายผิดกม....

รหัสข่าว: I-I230302001540

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427472
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้องกกต.สอบ "ก.ก." ตั้ง "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ช่วยหาเสียง สุ่มเสียงเข้าข่ายผิดกม....

รหัสข่าว: I-I230302001540

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427472
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้องกกต.สอบ "ก.ก." ตั้ง "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ช่วยหาเสียง สุ่มเสียงเข้าข่ายผิดกม....

รหัสข่าว: I-I230302001540

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427472
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: อดีตกกต. ตกม้าตาย! มือกฎหมาย ปชป. สอนมวย MV เพลงเช้าวันใหม่ ไม่ผิดหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230302001588

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/334312/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: อดีตกกต. ตกม้าตาย! มือกฎหมาย ปชป. สอนมวย MV เพลงเช้าวันใหม่ ไม่ผิดหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230302001588

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/334312/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ตอกกลับ "สมชัย" เถียงสู้ไม่ได้พาลหยิบเอ็มวีเช้าวันใหม่ร้องกกต. ยัน "เมธี" เป็นสมาชิกปชป....

รหัสข่าว: I-I230302001589

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427516
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ตอกกลับ "สมชัย" เถียงสู้ไม่ได้พาลหยิบเอ็มวีเช้าวันใหม่ร้องกกต. ยัน "เมธี" เป็นสมาชิกปชป....

รหัสข่าว: I-I230302001589

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427516
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ตอกกลับ "สมชัย" เถียงสู้ไม่ได้พาลหยิบเอ็มวีเช้าวันใหม่ร้องกกต. ยัน "เมธี" เป็นสมาชิกปชป....

รหัสข่าว: I-I230302001589

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427516
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: ปัตตานีจ่อเพิ่มเขตเลือกตั้ง ส.ส. จาก 4 เป็น 5 เขต กกต.เตรียมพร้อม หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิน

รหัสข่าว: I-I230302001887

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427524
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: ปัตตานีจ่อเพิ่มเขตเลือกตั้ง ส.ส. จาก 4 เป็น 5 เขต กกต.เตรียมพร้อม หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิน

รหัสข่าว: I-I230302001887

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427524
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: ปัตตานีจ่อเพิ่มเขตเลือกตั้ง ส.ส. จาก 4 เป็น 5 เขต กกต.เตรียมพร้อม หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิน

รหัสข่าว: I-I230302001887

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/427524
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: ข่าวข้น คนเข้ม - กกต.ถูกทดสอบสุจริตยุติธรรม คดี "ด๊อกเตอร์สามสี” ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230302001867

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7538622
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: ข่าวข้น คนเข้ม - กกต.ถูกทดสอบสุจริตยุติธรรม คดี "ด๊อกเตอร์สามสี” ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230302001867

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7538622
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: ข่าวข้น คนเข้ม - กกต.ถูกทดสอบสุจริตยุติธรรม คดี "ด๊อกเตอร์สามสี” ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230302001867

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7538622
https://www.khaosod.co.th


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

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230302039041(1 มี.ค. 66/06:15)

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

Col.Inch: 95.14 ADValue:  (B/W)  95,140  (FC)  190,280
PRValue : (B/W)  285,420  (FC)  570,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23781
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230302039041(1 มี.ค. 66/06:15)

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

Col.Inch: 95.14 ADValue:  (B/W)  95,140  (FC)  190,280
PRValue : (B/W)  285,420  (FC)  570,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23781
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230302039041(1 มี.ค. 66/06:15)

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

Col.Inch: 95.14 ADValue:  (B/W)  95,140  (FC)  190,280
PRValue : (B/W)  285,420  (FC)  570,840(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23782
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: เที่ยงธรรมและกล้าหาญ

รหัสข่าว: C-230303009001(3 มี.ค. 66/01:55)

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

Col.Inch: 29.81 ADValue:  (B/W)  29,810  (FC)  59,620
PRValue : (B/W)  89,430  (FC)  178,860(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23782
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230303009012(3 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.01 ADValue:  (B/W)  95,010  (FC)  190,020
PRValue : (B/W)  285,030  (FC)  570,060(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23782
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230303009012(3 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.01 ADValue:  (B/W)  95,010  (FC)  190,020
PRValue : (B/W)  285,030  (FC)  570,060(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23782
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230303009012(3 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.01 ADValue:  (B/W)  95,010  (FC)  190,020
PRValue : (B/W)  285,030  (FC)  570,060(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16427
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230303020010(3 มี.ค. 66/02:29)

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

Col.Inch: 43.48 ADValue:  (B/W)  52,176  (FC)  71,742
PRValue : (B/W)  156,528  (FC)  215,226(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16427
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230303020010(3 มี.ค. 66/02:29)

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

Col.Inch: 43.48 ADValue:  (B/W)  52,176  (FC)  71,742
PRValue : (B/W)  156,528  (FC)  215,226(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11783
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230303012017(3 มี.ค. 66/03:07)

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

Col.Inch: 56.47 ADValue:  (B/W)  67,764  (FC)  93,175.50
PRValue : (B/W)  203,292  (FC)  279,526.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11783
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230303012017(3 มี.ค. 66/03:07)

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

Col.Inch: 56.47 ADValue:  (B/W)  67,764  (FC)  93,175.50
PRValue : (B/W)  203,292  (FC)  279,526.50(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23782
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ลุ้นศาลรธน.

รหัสข่าว: C-230303009147(3 มี.ค. 66/03:07)

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

Col.Inch: 58.03 ADValue:  (B/W)  58,030  (FC)  116,060
PRValue : (B/W)  174,090  (FC)  348,180(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ปฏิรูป กกต.?

รหัสข่าว: C-230303031101(3 มี.ค. 66/04:03)

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

Col.Inch: 98.87 ADValue:  (B/W)  36,581.90  (FC)  47,457.60
PRValue : (B/W)  109,745.70  (FC)  142,372.80(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ปฏิรูป กกต.?

รหัสข่าว: C-230303031101(3 มี.ค. 66/04:03)

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

Col.Inch: 98.87 ADValue:  (B/W)  36,581.90  (FC)  47,457.60
PRValue : (B/W)  109,745.70  (FC)  142,372.80(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12328
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: การเงิน-ลงทุน/Digital Disruptor

หน้า: 21(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: Think Beyond: การรายงานผลเลือกตั้งแบบ'เรียลไทม์'

รหัสข่าว: C-230303011026(3 มี.ค. 66/04:09)

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

Col.Inch: 73.52 ADValue:  (B/W)  102,928  (FC)  117,632
PRValue : (B/W)  308,784  (FC)  352,896(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12328
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: การเงิน-ลงทุน/Digital Disruptor

หน้า: 21(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: Think Beyond: การรายงานผลเลือกตั้งแบบ'เรียลไทม์'

รหัสข่าว: C-230303011026(3 มี.ค. 66/04:09)

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

Col.Inch: 73.52 ADValue:  (B/W)  102,928  (FC)  117,632
PRValue : (B/W)  308,784  (FC)  352,896(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: เคลียร์รันเวย์!

รหัสข่าว: C-230303021055(3 มี.ค. 66/04:18)

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

Col.Inch: 92.57 ADValue:  (B/W)  78,684.50  (FC)  97,198.50
PRValue : (B/W)  236,053.50  (FC)  291,595.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: เคลียร์รันเวย์!

รหัสข่าว: C-230303021055(3 มี.ค. 66/04:18)

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

Col.Inch: 92.57 ADValue:  (B/W)  78,684.50  (FC)  97,198.50
PRValue : (B/W)  236,053.50  (FC)  291,595.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230303021053(3 มี.ค. 66/04:21)

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

Col.Inch: 87.67 ADValue:  (B/W)  74,519.50  (FC)  92,053.50
PRValue : (B/W)  223,558.50  (FC)  276,160.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230303021053(3 มี.ค. 66/04:21)

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

Col.Inch: 87.67 ADValue:  (B/W)  74,519.50  (FC)  92,053.50
PRValue : (B/W)  223,558.50  (FC)  276,160.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230303021053(3 มี.ค. 66/04:21)

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

Col.Inch: 87.67 ADValue:  (B/W)  74,519.50  (FC)  92,053.50
PRValue : (B/W)  223,558.50  (FC)  276,160.50(x3)

90



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทีดีอาร์ไอ' ห่วงนโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง ปี 66 สร้างภาระ...

รหัสข่าว: C-230303021034(3 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 153.77 ADValue:  (B/W)  130,704.50  (FC)  161,458.50
PRValue : (B/W)  392,113.50  (FC)  484,375.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทีดีอาร์ไอ' ห่วงนโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง ปี 66 สร้างภาระ...

รหัสข่าว: C-230303021034(3 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 153.77 ADValue:  (B/W)  130,704.50  (FC)  161,458.50
PRValue : (B/W)  392,113.50  (FC)  484,375.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทีดีอาร์ไอ' ห่วงนโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง ปี 66 สร้างภาระ...

รหัสข่าว: C-230303021034(3 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 153.77 ADValue:  (B/W)  130,704.50  (FC)  161,458.50
PRValue : (B/W)  392,113.50  (FC)  484,375.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 1(บน), 5

หัวข้อข่าว: จับตาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้มี...

รหัสข่าว: C-230303021007(3 มี.ค. 66/04:47)

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

Col.Inch: 116.56 ADValue:  (B/W)  99,076  (FC)  122,388
PRValue : (B/W)  297,228  (FC)  367,164(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 1(บน), 5

หัวข้อข่าว: จับตาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้มี...

รหัสข่าว: C-230303021007(3 มี.ค. 66/04:47)

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

Col.Inch: 116.56 ADValue:  (B/W)  99,076  (FC)  122,388
PRValue : (B/W)  297,228  (FC)  367,164(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 1(บน), 5

หัวข้อข่าว: จับตาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้มี...

รหัสข่าว: C-230303021007(3 มี.ค. 66/04:47)

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

Col.Inch: 116.56 ADValue:  (B/W)  99,076  (FC)  122,388
PRValue : (B/W)  297,228  (FC)  367,164(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16427
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 5

หัวข้อข่าว: ฤดูเลือกตั้ง ส.ส. เทศกาลทองรถแห่-ป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: C-230303020050(3 มี.ค. 66/05:16)

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

Col.Inch: 76.26 ADValue:  (B/W)  91,512  (FC)  125,829
PRValue : (B/W)  274,536  (FC)  377,487(x3)

97



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16427
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 5

หัวข้อข่าว: ฤดูเลือกตั้ง ส.ส. เทศกาลทองรถแห่-ป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: C-230303020050(3 มี.ค. 66/05:16)

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

Col.Inch: 76.26 ADValue:  (B/W)  91,512  (FC)  125,829
PRValue : (B/W)  274,536  (FC)  377,487(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15281
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230303005094(3 มี.ค. 66/06:12)

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

Col.Inch: 84.83 ADValue:  (B/W)  106,037.50  (FC)  135,728
PRValue : (B/W)  318,112.50  (FC)  407,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15281
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230303005094(3 มี.ค. 66/06:12)

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

Col.Inch: 84.83 ADValue:  (B/W)  106,037.50  (FC)  135,728
PRValue : (B/W)  318,112.50  (FC)  407,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15281
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230303005094(3 มี.ค. 66/06:12)

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

Col.Inch: 84.83 ADValue:  (B/W)  106,037.50  (FC)  135,728
PRValue : (B/W)  318,112.50  (FC)  407,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 90(ขวา)

คอลัมน์: ของดีมีอยู่: 'งานใหญ่' หลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230303031121(3 มี.ค. 66/03:58)

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

Col.Inch: 59.20 ADValue:  (B/W)  21,904  (FC)  28,416
PRValue : (B/W)  65,712  (FC)  85,248(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 90(ขวา)

คอลัมน์: ของดีมีอยู่: 'งานใหญ่' หลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230303031121(3 มี.ค. 66/03:58)

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

Col.Inch: 59.20 ADValue:  (B/W)  21,904  (FC)  28,416
PRValue : (B/W)  65,712  (FC)  85,248(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 52(บน), 53

คอลัมน์: หลังลับแล มีอรุณรุ่ง: 'ใคร' ไม่ควรลงสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230303031100(3 มี.ค. 66/04:00)

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

Col.Inch: 79.20 ADValue:  (B/W)  29,304  (FC)  38,016
PRValue : (B/W)  87,912  (FC)  114,048(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2220
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 52(บน), 53

คอลัมน์: หลังลับแล มีอรุณรุ่ง: 'ใคร' ไม่ควรลงสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230303031100(3 มี.ค. 66/04:00)

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

Col.Inch: 79.20 ADValue:  (B/W)  29,304  (FC)  38,016
PRValue : (B/W)  87,912  (FC)  114,048(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26805
วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230304035069(3 มี.ค. 66/07:50)

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

Col.Inch: 104.17 ADValue:  (B/W)  98,961.50  (FC)  187,506
PRValue : (B/W)  296,884.50  (FC)  562,518(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26805
วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230304035069(3 มี.ค. 66/07:50)

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

Col.Inch: 104.17 ADValue:  (B/W)  98,961.50  (FC)  187,506
PRValue : (B/W)  296,884.50  (FC)  562,518(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26805
วันที่: เสาร์ 4 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-230304035069(3 มี.ค. 66/07:50)

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

Col.Inch: 104.17 ADValue:  (B/W)  98,961.50  (FC)  187,506
PRValue : (B/W)  296,884.50  (FC)  562,518(x3)
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