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ข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 223/2565 การหา เส ี ย ง เล ื อกต ั ้ ง สมาช ิ กสภาผ ู ้ แทนราษฎร ตามพระราชบ ัญญ ั ติ   
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

2 224/2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักส ูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั ้งระดับส ูงร ุ ่นที ่ 13 (พตส.13) 
ภายในวันที่ 5 ต.ค. 65 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ยันคำเดิม ! 24 ก.ย. ครบ 180 วันก่อนหมดอายุสภาฯ  

แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง 
1 

2 New13 ออนไลน์ กกต. เตือนผู้สมัคร ส.ส. เริ่มนับค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 24 ก.ย. 5 
3 สำนักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ย้ำระวังการหาเสียงเลือกตั้งช่วง 180 วัน 7 
4 มติชนออนไลน์ กกต. จ่อออกประกาศหลักเกณฑ์ เตือนพรรคการเมือง – ผู้สมัคร ส.ส. 

ห้ามทำผิด กม. ช่วง 180 วัน 
9 

5 Innnews ออนไลน์ รออีก 1-2 วัน ! กกต. จ่อคลอดหลักเกณฑ์ทางการเตือนช่วง 180 วัน 
ก่อนหมดอายุสภา 

11 

6 กรุงเทพธุรกิจ 
ออนไลน์ 

รออีก 1-2 วัน ! กกต. จ่อคลอดหลักเกณฑ์ทางการเตือนช่วง 180 วัน 
ก่อนหมดอายุสภา 

13 

7 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ย้ำ "พรรคการเมือง - ผู้สมัคร ส.ส." ห้ามทำผิดกฎหมายช่วง 180 วัน 
ก่อนครบอายุสภาฯ 

15 

8 MGR ออนไลน์ กกต. ย้ำระวังหาเสียงช่วง 180 ว ันก่อนเลือกตั ้ง จ ่อออกประกาศ 
เป็นแนวทางให้พรรค - ผู้สมัคร 

18 

9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เตือน 24 ก.ย. ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส. แจกของเข้าข่าย 
ซื้อเสียง 

20 

10 TheRoom44 ออนไลน์ กกต. จ่อประกาศห้ามทำผิดกฎหมาย ลต. ช่วง 180 วัน ใน 1 - 2 วันนี้ 24 
11 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. จ่อประกาศห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ช่วง 180 วัน ภายใน 1 - 2 วันนี้ 26 
12 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
ผ่าปมกฎเหล็ก 180 วัน - แบ่งเขตใหม่ กกต. กางข้อกังขา เอ้ือ 'ขั้วอำนาจ' 28 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. จ ่อออกประกาศหลักเกณฑ์ผ ู ้สม ัคร ส.ส.  - พรรคการเมือง 

เข้าโหมดเลือกตั้ง 24 ก.ย. 
30 

14 news.ch7 ออนไลน์ กกต. จ่อแจงรายละเอียดสิ่งที่ทำได้ - ไม่ได้ ของผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไม่ให้ 
ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 

32 

15 Headtopics ออนไลน์ กกต. จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งช่วง 180 วัน  
ภายใน 1 - 2 วันนี ้

34 

16 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ย้ำระวังหาเสียงช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง จ่อออกประกาศ 
เป็นแนวทางให้พรรค - ผู้สมัคร 

35 

17 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

กกต. เตือนหาเสียงหลัง 24 ก.ย. วางกรอบ - ชี้แจงพรรคการเมืองศุกร์นี้ 37 

18 Innnews ออนไลน์ กกต. ออกระเบียบห้ามหาเสียง ก่อนครบอายุของสภาฯ 38 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง จับตา รบ. ตกเขียว ! 41 
20 บ้านเมืองออนไลน์ "กกต." แจ้งก่อน 180 วันครบอายุสภาฯ ชุดปัจจุบัน เริ่ม 24 ก.ย. นี้ 

พึงระวังการหาเสียงเลือกตั้ง "ส.ส." 
47 

21 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เตือนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 65 48 
22 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เชิญชวนสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ระดับสูงรุ่นที่ 13 (พตส.13) 
49 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ครบรอบ 107 ปี 
51 

2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ร่วมยินดีก้าวสู่ 107 ปี สตง.ไทย 52 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค 53 

4 MGR ออนไลน์ กกต. เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง เดือน ก.ค. 65 พรรคเศรษฐกิจไทย
สูงสุด 6 ล้านบาท 

54 

5 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง 'เศรษฐกิจไทย' นำลิ่ว 
กรรมการบริหารพรรค หนุนคนละล้าน 

55 

6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ศท. แชมป์ยอดบริจาคพรรค 57 

7 NNT ออนไลน์ สนง.กกต. ยโสธร ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งร่วมสังเกตการณ์ 
ในการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำหน่วย 

58 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดต่อ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ยื่นศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตรวจสอบใบแดงเลือกตั้ง 60 

2 บ้านเมืองออนไลน์ "สมชัย" แนะ กกต. ออกแนวปฏิบัติแฟร์เกม "เลือกตั้ง" ให้ชัดเจนในกรอบ 
180 วัน 

62 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชัย" จี้ "กกต." ออกแนวปฏิบัติ "แฟร์เกมเลือกตั้ง" ในกรอบ 180 วัน 
ให้ชัดเจน 

64 

4 คมชัดลึกออนไลน์ “สมชัย” แจงวิธีคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 67 
5 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ฝ่ายค้านจี้ "กกต." จับตา "รมต." ลงพื้นที่ช่วง 180 วันก่อนสภาหมดวาระ 69 

6 Vnexplorer ออนไลน์ ฝ่ายค้านจี้ ‘กกต.’ จับตา ‘รมต.’ ลงพื้นที่ช่วง 180 วันก่อนสภาหมดวาระ 71 

7 Sootinclaimon 
ออนไลน์ 

"ศิธา" เชื่อกฎ กกต. ห้ามแจกของ ปชช. อาจลำบากเพราะรัฐสอบตก 74 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ก้าวไกล” โวย กกต. ออกระเบียบห้ามหาเสียงไม่ชัด หวั่นเลือกปฏิบัติ 77 

9 หนังสือพิมพ์ 
กรุงเทพธุรกิจ 

จับผิด 'กฎ 180 วันหาเสียง' เอ้ือรัฐ 79 

10 หนังสือพิมพ์มติชน จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัคร ส.ส. 5 ข้ออย่าหาทำ 82 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน นิวส์โน้ต News Note : 180 วันอันตราย ? 88 
2 หนังสือพิมพ์มติชน สถานีคิดเลขที ่12 : 180 วันก่อนครบเทอม 89 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล้าได้ กล้าเสีย : ต้องทำใจยอมรับ 91 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เข้าสู่โหมดเลือกตั้งจับตา รบ. ตกเขียว! 92 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมายเหตุประเทศไทย : เข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหม่แล้ว 95 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุคคลในข่าว 96 
7 มติชนออนไลน์ เรียงคนมาเป็นข่าว 99 
8 หนังสือพิมพ์มติชน นักวิชาการฟันธงการเมือง จบเอเปคเข้าโหมดเลือกตั้ง แกนนำแห่เดินสาย

เก็บแต้ม 
101 

9 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

ป้อมพระอาทิตย ์: เลิกซ่อนดาบในรอยยิ้ม 104 
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วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดี
เน ื ่องในว ันคล้ายว ันสถาปนาสำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นดิน ครบรอบ 107 ป ี “ก้าวส ู ่  107 ป ี สตง.ไทย 
ก้าวไปกับนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” พร้อมนี ้ ได้มอบเงินบริจาคเพื ่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  
โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นผู ้ร ับมอบและให้การต้อนรับ 
ในการนี้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับมอบหมายจาก นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดีฯ และมอบเงินบริจาคฯ ในนามสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งด้วย โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  พร้อมด้วย นางเกล็ดนที มโนสันติ์ 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/296890 

ประธาน กกต. ร่วมแสดงความยินด ี
วันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/296890


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดต่อ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดี
เน ื ่องในว ันคล้ายว ันสถาปนาสำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นดิน ครบรอบ 107 ป ี “ก้าวส ู ่  107 ป ี สตง.ไทย 
ก้าวไปกับนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” พร้อมนี ้ ได้มอบเงินบริจาคเพื ่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  
โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นผู ้ร ับมอบและให้การต้อนรับ 
ในการนี้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับมอบหมายจาก นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดีฯ และมอบเงินบริจาคฯ ในนามสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งด้วย โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  พร้อมด้วย นางเกล็ดนที มโนสันติ์ 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/pr-news/46302/ 

ประธาน กกต. ร่วมยินดีก้าวสู่ 107 ปี สตง.ไทย 

https://siamtongtin.com/pr-news/46302/
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วันที่ 20 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบปะเพื่อมอบนโยบายแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานแก่บุคคลที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคคลทีเ่ข้ารับการบรรจแุละแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 
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20 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 
วัตถุประสงค์เพื ่ออบรมเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่องค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู ้บริหารสถาบันการศึกษา ผู ้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ฟอร์จูน 1 โรงแรม Grand Fortune 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=c4N7anmRMSg   

กกต. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค 

https://www.youtube.com/watch?v=c4N7anmRMSg
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วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ 
และมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง ในภาคบ่าย
ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จำนวน 53 คน (ลำดับที่ 130 - 182 ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้ง พร้อมนี ้ได้กล่าวอวยพร ให้กำลังใจ และให้โอวาทในการปฏิบัติงานโดยให้ย ึดหลักการทำงาน  
ด้วยความสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ณ ห้อง 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แสดงความยินดีแก่ผู้ทีส่อบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบภัย  เนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการขอรับเงินชดเชยผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งว ่าด ้วยเง ินชดเชยผู ้ประสบภัย  เน ื ่องจากการปฏิบ ัต ิงานเล ือกตั ้ง พ.ศ.2555  
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพิจารณา 

การจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
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วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566) 
ที่กำหนดให้ผู ้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี ่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการ
อย่างหนึ ่งอย่างใดเพื ่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู ้สมัครอื ่น ให้งดเว้นการลงคะแนน  
ให ้แก่ผ ู ้สม ัคร หร ือการช ักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เล ือกผ ู ้ ใดเป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  ตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/296897 
 
 
 

เริ่ม 24 ก.ย. นี ้พึงระวงัการหาเสียงเลอืกตั้ง "ส.ส." 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/296897
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19 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566) 
ที่กำหนดให้ผู ้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี ่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการ
อย่างหนึ ่งอย่างใดเพื ่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู ้สมัครอื ่น ให้งดเว้นการลงคะแนน  
ให ้แก่ผ ู ้สม ัคร หร ือการช ักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เล ือกผ ู ้ ใดเป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  ตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/46356/ 
 

กกต. เตือนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 65  

https://siamtongtin.com/politics/46356/
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วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 10.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั ้งระดับสูง ร ุ ่นที ่ 13 ( พตส. 13 ) ย ื ่นใบสมัครเพื ่อเข้าร ับการคัดเล ือก  
เข้าร ับการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยเปิดรับสมัครตั ้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่ 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
   ในการนี ้ บุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ 
หลักสูตรกำหนด ซึง่สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.ect.go.th พร้อมกับ Download ใบสมัคร หรือรับใบสมัคร 
 

กกต. เชิญชวนสมัครอบรมหลักสตูรการพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 13 (พตส.13) 
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และยื ่นใบสมัครด้วยตนเองที ่สำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั ้ง  ชั ้น 9 สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ส่วนกรณีผู ้สมัครที ่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบ  
การสมัครของผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม 

กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ  
- รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
- รายงานตัว    22 - 23 พฤศจิกายน 2565 
- พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 22 - 23 ธันวาคม 2565 
- การศึกษาอบรม (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)  มกราคม - กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.  

 ทั ้งนี้  ผ ู ้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง โทร. 0 2141 8683 , 0 2141 8685, 0 2141 8686 และ 0 2141 8691 
โทรสาร. 0 2143 8620 หรือ สายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/296979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/296979
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:18
หัวข้อข่าว: กกต.ยันคำเดิม! 24 ก.ย.ครบ 180 วันก่อนหมดอายุสภาฯ แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001646

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

1

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027659
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:18
หัวข้อข่าว: กกต.ยันคำเดิม! 24 ก.ย.ครบ 180 วันก่อนหมดอายุสภาฯ แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001646

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

2

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027659
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:18
หัวข้อข่าว: กกต.ยันคำเดิม! 24 ก.ย.ครบ 180 วันก่อนหมดอายุสภาฯ แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001646

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

3

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027659
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:18
หัวข้อข่าว: กกต.ยันคำเดิม! 24 ก.ย.ครบ 180 วันก่อนหมดอายุสภาฯ แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001646

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

4

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027659
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนผู้สมัคร ส.ส. เริ่มนับค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220919001652

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

5

https://www.newtv.co.th/news/105938
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนผู้สมัคร ส.ส. เริ่มนับค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220919001652

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

6

https://www.newtv.co.th/news/105938
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำระวังการหาเสียงเลือกตั้งช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220919001654

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

7

https://tna.mcot.net/politics-1020620
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำระวังการหาเสียงเลือกตั้งช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220919001654

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

8

https://tna.mcot.net/politics-1020620
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:22
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เตือนพรรคการเมือง - ผู้สมัครส.ส. ห้ามทำผิดกม.ช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220919001659

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

9

https://www.matichon.co.th/politics/news_3570814
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:22
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เตือนพรรคการเมือง - ผู้สมัครส.ส. ห้ามทำผิดกม.ช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220919001659

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

10

https://www.matichon.co.th/politics/news_3570814
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมออกประกาศแนวทางปฏิบัติของพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220919001677

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

11

https://www.innnews.co.th/news/news_413001/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมออกประกาศแนวทางปฏิบัติของพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220919001677

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

12

https://www.innnews.co.th/news/news_413001/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: รออีก 1-2 วัน! กกต.จ่อคลอดหลักเกณฑ์ทางการเตือนช่วง 180 วันก่อนหมดอายุสภา

รหัสข่าว: I-I220919001680

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

13

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: รออีก 1-2 วัน! กกต.จ่อคลอดหลักเกณฑ์ทางการเตือนช่วง 180 วันก่อนหมดอายุสภา

รหัสข่าว: I-I220919001680

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

14

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำ "พรรคการเมือง-ผู้สมัคร ส.ส." ห้ามทำผิดกฎหมายช่วง 180 วัน ก่อนครบอายุสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220919001779

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

15

https://siamrath.co.th/n/383888
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำ "พรรคการเมือง-ผู้สมัคร ส.ส." ห้ามทำผิดกฎหมายช่วง 180 วัน ก่อนครบอายุสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220919001779

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

16

https://siamrath.co.th/n/383888
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำ "พรรคการเมือง-ผู้สมัคร ส.ส." ห้ามทำผิดกฎหมายช่วง 180 วัน ก่อนครบอายุสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220919001779

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

17

https://siamrath.co.th/n/383888
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำระวังหาเสียงช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง จ่อออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรค-ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220919001783

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

18

https://mgronline.com/politics/detail/9650000090054
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำระวังหาเสียงช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง จ่อออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรค-ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220919001783

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

19

https://mgronline.com/politics/detail/9650000090054
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.เตือน 24 ก.ย.ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001785

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

20

https://www.thansettakij.com/politics/540919
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.เตือน 24 ก.ย.ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001785

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

21

https://www.thansettakij.com/politics/540919
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.เตือน 24 ก.ย.ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001785

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

22

https://www.thansettakij.com/politics/540919
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.เตือน 24 ก.ย.ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.แจกของเข้าข่ายซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220919001785

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

23

https://www.thansettakij.com/politics/540919
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายลต.ช่วง 180 วัน ใน 1-2 วันนี้

รหัสข่าว: I-I220919001787

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

24

https://theroom44channel.com/read/20220919-28477
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายลต.ช่วง 180 วัน ใน 1-2 วันนี้

รหัสข่าว: I-I220919001787

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

25

https://theroom44channel.com/read/20220919-28477
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ช่วง 180 วัน ภายใน 1-2 วันนี้

รหัสข่าว: I-I220919001794

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

26

https://www.thairath.co.th/news/politic/2504471
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ช่วง 180 วัน ภายใน 1-2 วันนี้

รหัสข่าว: I-I220919001794

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

27

https://www.thairath.co.th/news/politic/2504471
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 35 ฉบับที่: 12210
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ผ่าปมกฎเหล็ก180วัน-แบ่งเขตใหม่ กกต.กางข้อกังขา เอื้อ'ขั้วอำนาจ'

รหัสข่าว: C-220920011024(20 ก.ย. 65/04:20)

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

Col.Inch: 75.20 ADValue:  (B/W)  105,280  (FC)  120,320
PRValue : (B/W)  315,840  (FC)  360,960(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12210
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ผ่าปมกฎเหล็ก180วัน-แบ่งเขตใหม่ กกต.กางข้อกังขา เอื้อ'ขั้วอำนาจ'

รหัสข่าว: C-220920011024(20 ก.ย. 65/04:20)

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

Col.Inch: 75.20 ADValue:  (B/W)  105,280  (FC)  120,320
PRValue : (B/W)  315,840  (FC)  360,960(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต. จ่อออกประกาศหลักเกณฑ์ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง เข้าโหมดเลือกตั้ง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220919001797

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

30

https://www.thaipost.net/politics-news/224973/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 กันยายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต. จ่อออกประกาศหลักเกณฑ์ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง เข้าโหมดเลือกตั้ง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220919001797

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

31

https://www.thaipost.net/politics-news/224973/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อแจงรายละเอียดสิ่งที่ทำได้-ไม่ได้ ของผู้สมัคร สส. เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220920000342

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

32

https://news.ch7.com/detail/595473
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อแจงรายละเอียดสิ่งที่ทำได้-ไม่ได้ ของผู้สมัคร สส. เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220920000342

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

33

https://news.ch7.com/detail/595473
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อ ประกาศห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ช่วง 180 วัน ภายใน 1-2 วันนี้

รหัสข่าว: I-I220920000351

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/358535853605463196065-29991190
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำระวังหาเสียงช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง จ่อออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรค-ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220920000358
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"กกต." แจ้งก่อน 180 วันครบอายุสภาฯ ชุดปัจจุบัน เริ่ม 24 ก.ย. นี้ พึงระวังการหาเสียงเลือกตั้ง "ส.ส." 
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566) 
ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และต้องมิให้ ผู้สมัครหรือผู้ใด
กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น  
การลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู ้ใดเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
ผู ้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องไว้ประกอบการยื ่นบัญชีรายรั บ 
และรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/296897 
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กกต. เตือนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 65 
19 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566) 
ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และต้องมิให้ ผู้สมัครหรือผู้ใด
กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น  
การลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู ้ใดเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
ผู ้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องไว้ประกอบการยื ่นบัญชีรายรั บ 
และรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/46356/ 
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กกต. เชิญชวนสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 13 (พตส.13) 
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 10.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ ่นที่ 13 ( พตส. 13 ) ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  
เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงาน 
ในประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
  ในการน ี ้  บุคคลผู้สม ัครเข ้าร ับการค ัดเล ือกจะต ้องม ีค ุณสมบัต ิและไม ่ม ีล ักษณะต้ องห้าม 
ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th พร้อมกับ Download ใบสมัคร 
หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ส่วนกรณีผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หรือองค์กร  
ตามรฐัธรรมนูญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
ของผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม 
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กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ  
- รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
- รายงานตัว    22 - 23 พฤศจิกายน 2565 
- พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 22 - 23 ธันวาคม 2565 
- การศึกษาอบรม (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)  มกราคม - กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.

 ทั ้งนี้  ผ ู ้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเล ือกตั้ง  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 0 2141 8683, 0 2141 8685, 0 2141 8686 และ 0 2141 8691 
โทรสาร. 0 2143 8620 หรือ สายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/296979 
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ประธาน กกต. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 
 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดี
เนื ่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี “ก้าวสู ่ 107 ปี สตง.ไทย 
ก้าวไปกับนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” พร้อมนี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  
โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ 
ในการนี ้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  ได้ร ับมอบหมายจาก 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ร่วมแสดงความยินดีฯ และมอบเงินบริจาคฯ 
ในนามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วย โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมด้วย นางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 
อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/296890 
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ร่วมยินดีก้าวสู่ 107 ปี สตง.ไทย 
19 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดี
เนื ่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี “ก้าวสู ่ 107 ปี สตง.ไทย 
ก้าวไปกับนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” พร้อมนี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  
โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ 
ในการนี ้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  ได้ร ับมอบหมายจาก 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ร่วมแสดงความยินดีฯ และมอบเงินบริจาคฯ 
ในนามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วย โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมด้วย นางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 
อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/pr-news/46302/ 
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กกต. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค 
20 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด 
การอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ให้แก่องค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย  
ต ัวแทนพรรคการเมือง ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่น สมาช ิกสภาท้องถิ ่น ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ ผ ู ้บร ิหาร
สถาบันการศึกษา ผู ้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน สื ่อมวลชน และประชาชนทั ่วไป ส่วนภูมิภาค  
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ฟอร์จูน 1 โรงแรม Grand Fortune ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=c4N7anmRMSg 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” โวย กกต.ออกระเบียบห้ามหาเสียงไม่ชัด หวั่นเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220920000718

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” โวย กกต.ออกระเบียบห้ามหาเสียงไม่ชัด หวั่นเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220920000718

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12210
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับผิด'กฎ180วันหาเสียง'เอื้อรัฐ

รหัสข่าว: C-220920011033(20 ก.ย. 65/04:17)

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

Col.Inch: 149.75 ADValue:  (B/W)  209,650  (FC)  239,600
PRValue : (B/W)  628,950  (FC)  718,800(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12210
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับผิด'กฎ180วันหาเสียง'เอื้อรัฐ

รหัสข่าว: C-220920011033(20 ก.ย. 65/04:17)

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

Col.Inch: 149.75 ADValue:  (B/W)  209,650  (FC)  239,600
PRValue : (B/W)  628,950  (FC)  718,800(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12210
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับผิด'กฎ180วันหาเสียง'เอื้อรัฐ

รหัสข่าว: C-220920011033(20 ก.ย. 65/04:17)

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

Col.Inch: 149.75 ADValue:  (B/W)  209,650  (FC)  239,600
PRValue : (B/W)  628,950  (FC)  718,800(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5, 6

หัวข้อข่าว: จ่อคลอดกฎเหล็กผู้สมัครส.ส. 5ข้ออย่าหาทำ

รหัสข่าว: C-220920020047(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 302.83 ADValue:  (B/W)  363,396  (FC)  499,669.50
PRValue : (B/W)  1,090,188  (FC)  1,499,008.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ซ้าย), 6

คอลัมน์: นิวส์โน้ต News Note: 180วันอันตราย?

รหัสข่าว: C-220920020052(20 ก.ย. 65/04:18)

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

Col.Inch: 29.53 ADValue:  (B/W)  35,436  (FC)  48,724.50
PRValue : (B/W)  106,308  (FC)  146,173.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: 180วันก่อนครบเทอม

รหัสข่าว: C-220920020063(20 ก.ย. 65/04:12)

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

Col.Inch: 48.46 ADValue:  (B/W)  58,152  (FC)  79,959
PRValue : (B/W)  174,456  (FC)  239,877(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: 180วันก่อนครบเทอม

รหัสข่าว: C-220920020063(20 ก.ย. 65/04:12)

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

Col.Inch: 48.46 ADValue:  (B/W)  58,152  (FC)  79,959
PRValue : (B/W)  174,456  (FC)  239,877(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ต้องทำใจยอมรับ

รหัสข่าว: C-220921039105(20 ก.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 44.64 ADValue:  (B/W)  44,640  (FC)  89,280
PRValue : (B/W)  133,920  (FC)  267,840(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9442
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: เข้าสู่โหมดเลือกตั้งจับตารบ.ตกเขียว!

รหัสข่าว: C-220920008028(20 ก.ย. 65/03:10)

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

Col.Inch: 103.14 ADValue:  (B/W)  123,768  (FC)  154,710
PRValue : (B/W)  371,304  (FC)  464,130(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9442
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: เข้าสู่โหมดเลือกตั้งจับตารบ.ตกเขียว!

รหัสข่าว: C-220920008028(20 ก.ย. 65/03:10)

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

Col.Inch: 103.14 ADValue:  (B/W)  123,768  (FC)  154,710
PRValue : (B/W)  371,304  (FC)  464,130(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9442
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: เข้าสู่โหมดเลือกตั้งจับตารบ.ตกเขียว!

รหัสข่าว: C-220920008028(20 ก.ย. 65/03:10)

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

Col.Inch: 103.14 ADValue:  (B/W)  123,768  (FC)  154,710
PRValue : (B/W)  371,304  (FC)  464,130(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23618
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: เข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหม่แล้ว

รหัสข่าว: C-220920009018(20 ก.ย. 65/01:57)

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

Col.Inch: 44.95 ADValue:  (B/W)  44,950  (FC)  89,900
PRValue : (B/W)  134,850  (FC)  269,700(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23618
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220920039115(19 ก.ย. 65/05:55)

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

Col.Inch: 96.88 ADValue:  (B/W)  96,880  (FC)  193,760
PRValue : (B/W)  290,640  (FC)  581,280(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23618
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220920039115(19 ก.ย. 65/05:55)

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

Col.Inch: 96.88 ADValue:  (B/W)  96,880  (FC)  193,760
PRValue : (B/W)  290,640  (FC)  581,280(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23618
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220920039115(19 ก.ย. 65/05:55)

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

Col.Inch: 96.88 ADValue:  (B/W)  96,880  (FC)  193,760
PRValue : (B/W)  290,640  (FC)  581,280(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220920020011(20 ก.ย. 65/02:29)

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

Col.Inch: 43.81 ADValue:  (B/W)  52,572  (FC)  72,286.50
PRValue : (B/W)  157,716  (FC)  216,859.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220920020011(20 ก.ย. 65/02:29)

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

Col.Inch: 43.81 ADValue:  (B/W)  52,572  (FC)  72,286.50
PRValue : (B/W)  157,716  (FC)  216,859.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการฟันธงการเมือง จบเอเปคเข้าโหมดเลือกตั้ง แกนนำแห่เดินสายเก็บแต้ม

รหัสข่าว: C-220920020062(20 ก.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 135.18 ADValue:  (B/W)  162,216  (FC)  223,047
PRValue : (B/W)  486,648  (FC)  669,141(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการฟันธงการเมือง จบเอเปคเข้าโหมดเลือกตั้ง แกนนำแห่เดินสายเก็บแต้ม

รหัสข่าว: C-220920020062(20 ก.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 135.18 ADValue:  (B/W)  162,216  (FC)  223,047
PRValue : (B/W)  486,648  (FC)  669,141(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16263
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการฟันธงการเมือง จบเอเปคเข้าโหมดเลือกตั้ง แกนนำแห่เดินสายเก็บแต้ม

รหัสข่าว: C-220920020062(20 ก.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 135.18 ADValue:  (B/W)  162,216  (FC)  223,047
PRValue : (B/W)  486,648  (FC)  669,141(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3783
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(บนขวา), 10

คอลัมน์: ป้อมพระอาทิตย์: เลิกซ่อนดาบในรอยยิ้ม

รหัสข่าว: C-220920040057(20 ก.ย. 65/05:23)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 56.76 ADValue:  (B/W)  68,112  (FC)  85,140
PRValue : (B/W)  204,336  (FC)  255,420(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3783
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(บนขวา), 10

คอลัมน์: ป้อมพระอาทิตย์: เลิกซ่อนดาบในรอยยิ้ม

รหัสข่าว: C-220920040057(20 ก.ย. 65/05:23)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 56.76 ADValue:  (B/W)  68,112  (FC)  85,140
PRValue : (B/W)  204,336  (FC)  255,420(x3)
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	สรุปและวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 20 ก.ย. 65
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