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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 20 มนีาคม 2566 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. ชี้แจงทุกอย่างโปร่งใส่ ไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ผล 'เลือกตั้ง 66' 1 
2 สยามรัฐออนไลน์ "กกต. สมุทรสาคร" เคาะรูปแบบผสมพื้นที่แบ่งเลือกตั้ง ส.ส. 3 เขต 

ยึดแนวปี 62 
4 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ยุบสภา 20 มี.ค. ไทม์ไลน์ กกต. กาบัตร 14 พ.ค. มติชนจัดเวที

วิเคราะห์เจาะลึกเลือกตั้งวันนี้ 
7 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ" ถก "กกต." พรุ่งนี้ วางแนวปฎิบัติ ครม - ขรก. หลังยุบสภา 10 
3 MGR ออนไลน์ พรุ่งนี้จับตา "วิษณุ - กกต." ถกวางแนวปฏิบัติ ครม. - ขรก.  

หลังยุบสภา ยึด ม.168 และไทม์ไลน์เลือกตั้ง 
14 

4 แนวหน้าออนไลน์ จับตา 'วิษณุ' ถก 'กกต.' วางแนวปฏิบัติ ครม. - ขรก. หลังยบุสภา 16 
5 มติชนออนไลน์ จับตา 'วิษณุ' ถก กกต. 20 มี.ค. ติวเข้มการท างานหลังยุบสภา 

หารือไทม์ไลน์เลือกตั้ง 
18 

6 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" นัดถก "กกต." พรุ่งนี้ วางแนวทางปฏิบัติ "ครม. - ขรก." 
หลังยุบสภา ยึด รธน. มาตรา 168 

20 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เข้าท า เนียบฯ 20 มี.ค. หารือแนวทางปฏิบัติข้าราชการหลัง 
‘ยุบสภา’ 

23 

8 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. สอบ กก.บห. พรรคสีส้มดึงสถาบัน 
มาหาเสียงหรือไม่ พรุ่งนี้ 

26 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคส้มมีหนาว 'พ่ีศร'ี เตรียมยื่น กกต. สอบ ข้อความปราศรัย 
ดึงสถาบันมาหาเสียง 

28 

10 ข่าวสดออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น กกต. สอบผู้บริหารพรรคสีส้ม ดึงสถาบันหาเสียง 
ชี้เข้าข่ายยุบพรรค 

30 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 สยามรัฐออนไลน์ "องอาจ" เผย ปชป.กทม. พร้อมปรับทัพ รับ กกต. แบ่งเขตใหม่ 

เดินหน้าเต็มสูบรับยุบสภา 
32 

12 สยามรัฐออนไลน์ มั่นใจกวาด ส.ส.กทม. มากสุด !! "ณัฐชา" ไม่หวั่น กกต. แบ่งเขตสับสน 
พร้อมชูนโยบายบ านาญผู้สูงอายุสู้ 

34 

13 ข่าวสดออนไลน์ ณัฐชา ไม่หวั่น กกต. แบ่งเขตสับสน มั่นใจ ก้าวไกล กวาดเก้าอ้ี 
ส.ส.กทม. มากสุด 

36 

14 สยามรัฐออนไลน์ เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" พรุ่งนี้เข้าท าเนียบฯ ปฏิบัติงาน สั่งงดเข้าอวยพร 
วันเกิด 21 มี.ค. ให้ส่งการ์ดแทน ระวังระเบียบ กกต. 

39 

15 ข่าวสดออนไลน์ จับตายุบสภา ! 20 มี.ค. “บิ๊กตู”่ ปักหลักท าเนียบ สั่งงดเข้าเบิร์ธเดย์ 
หวั่นระเบียบ กกต. 

41 

16 มติชนออนไลน์ จับตา 20 มี.ค. “บิ๊กตู่” นั่งท าเนียบทั้งวัน สั่งงดเบิร์ธเดย์ 21 มี.ค. 
หวั่นระเบียบ กกต. 

43 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย 45 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 48 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : หมายเหตุประเทศไทย : เตรียมเลือกตั้งไปสู่อนาคตท่ีดีกว่า 51 
4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภาพข่าว : เปิดสเปก 'นายกฯ - รัฐบาล' ความฝันที่เอกชนรอคอย ! 52 
5 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 56 
6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : บ.ก. ตอบจดหมาย 58 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : ล้างกระดาน 59 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ส่องกติกา : อ านาจ ครม. รักษาการ 60 
9 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 61 
10 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่าสนามเลือกตั้ง 66 : ใครจะครองเก้าอ้ี ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ 62 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : นับถอยหลังยุบสภาฯ คิกออฟเลือกตั้ง 

พ.ค. 66 
65 

12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : แวดวงสังคมข่าว 68 
13 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : เลียบวิภาวดี : เดชการเมือง 69 
14 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : บ.ก. ตอบจดหมาย 70 
15 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : ใช้งานบังหน้า ? ประชาชนดูออก 71 
16 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ก็อซซิปการเมือง : ท็อปฟอร์ม 72 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 73 
18 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 76 
19 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท าความเข้าใจ 79 
20 หนังสือพิมพ์ 

ดอกเบี้ยธุรกิจ 
คอลัมน์ : กระแสวิพากษ์ : จับตากติกาเถื่อน ! 80 

21 หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่าสนามเลือกตั้ง 66 : เปิดศึกสนามเลือกตั้ง 'ปัตตานี' 
แข่งดุ 'ประชาธิปัตย์ - ประชาชาติ – ภูมิใจไทย’ ใครเข้าวิน 

82 

22 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม 84 
23 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ท้องถิ่นชวนรู้ : ลักษณะต้องห้าม 86 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2566 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

21 มี.ค. 66 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

21 ม.ค. 66 09.30 น. ห้องประชุม 701 นายแสวง บุญมี ลธ.กกต. และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รอง ลธ .กกต.  ประช ุมหาร ือ /  ต ิดตามเกี ่ยวก ับ 
การด าเนินงานของ สนง.กกต. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กกต.       
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วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการประชุมกระบวนการรับสมัคร
และการจัดท าฐานข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง ตามโครงการกระบวนการเลือกตั้ง / ออกเสียงประชามติ โดยเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้น โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการประชมุกระบวนการรับสมัครและการจดัท าฐานข้อมลูการรับสมัครเลอืกตัง้  
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วันที่ 19 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับถอยหลังใกล้วันประกาศยุบสภาเลือกตั้งครั้งใหญ่ ท่ามกลางกระแสข่าวดิสเครดิตคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือ กกต. จะล่าช้าในการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้ง 66 อาจจะต้องรอนานกว่าจะรู้ผลเลือกตั้ง 
อย่างไม่เป็นทางการ ถึง 5 วันนั้น 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจกแจงว่า การแสดงความคิดเห็น
ดังกล่าวไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงและข้อกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนได้ ขอให้ข้อมูล  
ที่ถูกต้อง ดังนี้ 

1. กกต. จะมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ ขอเรียนว่า การเลือกตั้ง  ส.ส. ปี 2566 นี้ 
ส านักงานฯ มีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอย่างแน่นอน โดยผ่านระบบ ECT Report เป็นการ 
รวมคะแนนและการรายงานผลคะแนนจากแบบ ส.ส. 5/18 เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งที่ผ่านมา 

 

กกต. ชี้แจงทุกอย่างโปร่งใส่ ไม่เกิน 5 ทุม่รู้ผล ‘เลือกตั้ง66’ 
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ทั้งนี้ แบบ ส.ส. 5/18 จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยหน่วยเลือกตั้ง คือ จ านวน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรรจ านวนบัตรที่ใช้ไป  
(จ านวนบัตรดี จ านวนบัตรเสีย จ านวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใด) จ านวนบัตรที่เหลือ และ จ านวนคะแนนที่ผู้สมัคร  
แต่ละคนหรือพรรคการเมืองได้รับ โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัคร  

ซึ่งแบบ ส.ส. 5/18 นี้ จะมีลายมือชื่อ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง( กปน.) จ านวนทั้ง 9 คน ลงลายมือชื่อ
ก ากับใว้ และ “ปิดใว้ที่เลือกของทุกหน่วยเลือกตั้ง” 1 ชุด ให้ประชาชน หรือพรรคการเมืองใว้ตรวจสอบ 

2. ส่วนจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อใด จะทราบผลการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ 
ไม่เกินเวลา 23.00 น. (5 ทุ่ม) ของวันเลือกตั้ง โดยคะแนนแรกที่จะเข้าสู่ระบบ ECT Report ประมาณไม่เกินเวลา 
19.00 น.หลัง กปน. กรอกแบบ 5/18 เสร็จและปิดใว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง และคะแนนต่อไปจากหน่วยเลือกตั้งอ่ืน 
ก็จะทะยอยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อต่าง  ๆ ที่มาเชื่อมต่อกับ
ระบบ ECT Report ได้อย่างต่อเนื่อง 

3. การนับคะแนน การรวมคะแนน และการรายงานผลมีความโปร่งใสหรือไม่ ขอเรียนว่า การนับคะแนน  
การขานคะแนน การขีดคะแนน การกรอกแบบ ส.ส. 5/18 และการปิดแบบ ส.ส. 5/18 ใว้ที่หน่วยเลือกตั้ง กระท าการ
ท่ามกลางสายตาประชาชน ตัวแทนพรรคการเมือง ภาคประชาชน สื่อมวลชน ที่ร่วมสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา 

ส่วนการรวมคะแนนว่าจะเป็นไปตามแบบ ส .ส. 5/18 ที่ติดใว้ที่เลือกตั้งหรือไม่ ดังนั้น เรื่องนี้ ประชาชน 
พรรคการเมือง ภาคประชาชน หรือสื่อมวลชนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบคะแนนกับแบบ  
ส.ส. 5/18 ที่เป็นคู่ฉบบักับฉบับที่ติดใว้หน้าที่เลือกตั้งได้ ซึ่งจะลงใว้ในเว็ปไซต์ ของส านักงาน กกต. ได้ ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่ส านักงานด าเนินการในลักษณะนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politics/691983 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politics/691983
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วันที่ 20 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ได้เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  โดยใช้เวลาหารือ
ประมาณ 45 นาที จากนั้น เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์หลังการเข้าพบว่า ได้พูดคุยกับ นายวิษณุ ในวันนี้ (20 มี.ค.) 
แค่เรื่องข้อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ที่เป็นเรื่องลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
รักษาการว่าท าอะไรได้บ้าง โดยต้องมาท าความเข้าใจกันเพราะเป็นเรื่องใหม่ 

‘แสวง’ เผยถก ‘วิษณ’ุ แค่ข้อปฏิบัติของ ครม. หลังยุบสภา 
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เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวว่า จะมาคุยเรื่องของไทม์ไลน์ต่าง ๆ นายแสวง กล่าวว่า เรื่องไทม์ไลน์ไม่ใช่เรื่อง ครม. 

แต่เป็นเรื่องของ กกต. ส่วน ครม. ต้องรู้เท่ากับคนอ่ืน ถ้า ครม. รู้ คนอ่ืนและประชาชนก็ต้องรู้เท่ากัน ถ้ามีการยุบ 
สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ กกต .จะต้องประชุมกันในวันพรุ่งนี้ (21 มี.ค.) ทั้งนี้ กกต. เตรียมพร้อมมานานแล้ว 
โดยต้องพิจารณาร่างประกาศวันรับสมัครเลือกตั้ง และร่างประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง ถ้ามีการยุบสภา การประกาศ
วันรับสมัครต้องรอผลการหารือของ กกต. ว่าจะเป็นวันใด จึงขอให้รอ กกต. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการสรุปเรื่องวันเลือกตั้งอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้ตกลง แต่มาคุยกันเรื่อง 
ข้อปฏิบัติตามมาตรา 169 จึงต้องไปถาม กกต. ชุดใหญ่ที่มีหน้าที่ก าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.  จะพิจารณา 
และคงประกาศหลังยุบสภา อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบว่าจะประกาศยุบสภาในวันนี้หรือไม่ เพราะ  นายวิษณ ุ
ไม่ได้เล่าให้ฟัง โดยวันเลือกตั้งต้องก าหนดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน หรือไม่เกิน 60 วัน ส่วนจะตกวันไหน
นั้นต้องไปดูเป็นวันหยุดเหมือนที่เคยเลือกมา 

เมื่อถามว่า รัฐบาลมีส่วนเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ไม่มี 
ส่วนที่มองว่าจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่นั้น ขอยืนยันว่าเรื่องวันเลือกตั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย 
อยู่ในภายในเวลา 45 - 60 วัน ยังไม่รู้ว่าจะตกวันไหน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่มีบางพรรคการเมืองไปร้องศาลปกครองเรื่ องการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯ 
ว่าไม่ชอบนั้น ท าให้ กกต. กังวลว่าจะท าให้วันเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เราเดินตาม
รัฐธรรมนูญ ตามเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด เมื่อถามย้ าว่ามีแผนอ่ืนรองรับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้หรือไม่  
กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มี ทั้งนี้ ขอย้ าว่าถ้ายุบสภา จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน  45 - 60 วัน เราต้องท าตมกฎหมายที่ให้ท า
อย่างนี้ ส่วนเรื่องการร้องศาลปกครอง ก็ต้องไปดูว่าผลจะเป็นอย่างไร อย่าเพิ่งไปคาดคะเน เพราะตนคาดว่าไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า ถ้าศาลปกครองตัดสินให้การแบ่งเขตของ กกต.  เป็นโมฆะ กกต. จะด าเนินการอย่างไร 
กล่าวว่า ต้องรอดูศาลปกครอง การที่ถามว่าจะกระทบวันเลือกตั้งหรือไม่นั้น มาถามตนไม่ได้ เพราะวันนี้ กกต.  
เดินตามรัฐธรรมนูญ เราเตรียมทุกอย่างไว้แล้ว แต่เป็นอ านาจ กกต.  ที่จะบอกและพิจารณา ทั้งนี้ กกต. ไม่ได้คิด 
ต่างจากประชาชน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค. หรือ 14 พ.ค. จะต่างกันอย่าไร นายแสวง กล่าวว่า 
ในช่วงวันตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นั้น เมื่อถามว่าการร้องยุบพรรคหลายพรรคจะท าให้การเลือกตั้งสะดุหรือไม่  
นายแสวง กล่าวว่า ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องบอกว่าที่ผ่านมาท าตามกฎหมาย การแข่งขัน  
อย่าไปกังวล ถ้าไม่ได้ท าอะไรผิด ควรจะพูดหรืออะไรก็ว่ากันไป แต่กฎหมายให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้ท าผิด 
ทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริง ไปพูดก่อนไม่ได้ ถ้าเรื่องดี ก็ดี แต่ถ้าท าผิด ก็ต้องพิจารณาอยู่บนข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง  
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ว่าการกระท านั้น ๆ กฎหมายระบุให้เป็นความผิดหรือไม่ บางทีสิ่งที่ท า อาจไม่ผิดก็ได้ ต้องให้เป็นความธรรมทั้งผู้ร้อง
และผู้ถูกร้อง 

เมื่อถามว่า กรณีที่มีการประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) เป็นการเปิดทางให้ข้าราชนักการเมืองระดับชาติสามารถช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น นายแสวง 
กล่าวว่า ถ้ากฎหมายให้ท า ก็ไปลิดรอนสิทธิเขาไม่ได้ ต้องดูเจตนาการออกกฎหมาย แต่ส าหรับการเลือกตั้งใหญ่ 
บทบาทของข้าราชการ ตนมองว่ากฎหมายทุกเรื่องก าหนดชัดไว้แล้ว กกต. มีหน้าที่บริหารสถานการณ์ในช่วง 
การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมือนเช่นในวันนี้ที่มาพูดคุยก็เพ่ื อให้เกิดความเรียบร้อย ทั้ง กกต. 
พรรคการเมือง รัฐบาลรักษาการ ประชาชน ทุกคนควรอยู่กับที่ที่ควรอยู่เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย โดย กกต.  
เป็นผู้บริหารสถานการณไปจนถึงวันเลือกตั้ง การที่ทุกฝ่ายมาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจนั้น ถือเป็นเรื่องดี ถ้าร่วมมือกัน 
จะเรียบร้อย ขอให้มั่นใจและสบายใจว่า กกต. จะท างาน เต็มที ่
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/video/news/topnews/hotclip/735885  
https://www.dailynews.co.th/news/2118559/  
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_519414/  
https://www.prachachat.net/politics/news-1236854  
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7568249  
https://www.naewna.com/politic/718586  
https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/339699  
https://news.ch7.com/detail/631642  
https://tna.mcot.net/politics-1137398  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/video/news/topnews/hotclip/735885
https://www.dailynews.co.th/news/2118559/
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_519414/
https://www.prachachat.net/politics/news-1236854
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7568249
https://www.naewna.com/politic/718586
https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/339699
https://news.ch7.com/detail/631642
https://tna.mcot.net/politics-1137398
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20 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มี.ค. 2566 – ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

จากนั้นเวลา 10.45 น. นายแสวง ให้สัมภาษณ์ว่า นายวิษณุ ได้เชิญมาถามขั้นตอนหากยุบสภาแล้ว 
คณะรัฐมนตรีรักษาการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 และวันนี้ที่ตนเดินทางมาเพ่ือชี้แจง
เรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องใหม ่

เมื่อถามว่าสรุปแล้ววันเลือกตั้งคือวันใด นายแสวง กล่าวว่า ไม่รู้ เราไม่ได้มาพูดเรื่องก าหนดวันเลือกตั้ง 
เพราะมาคุยเรื่อง 169 อย่างเดียว ส่วนเรื่องไทม์ไลน์เลือกตั้งนั้นไม่ได้มีการหารือ คณะรัฐมนตรีรู้เท่ากับประชาชนทั่วไป  

“แสวง” เข้าพบ “วิษณ”ุ เผยถกอ านาจ “รฐับาลรักษาการ” 
หลังยุบสภาฯ มั่นใจ ไม่กระทบไทม์ไลน์ รอ “กกต. ชุดใหญ”่ เคาะวนัเลือกตั้ง 
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ไทม์ไลน์เป็นเรื่องของ กกต. ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง ให้ไปถาม กกต.ชุดใหญ่ คงจะประกาศ
วันเลือกตั้งหลังมีการยุบสภา 

ส่วนที่นายวิษณุระบุว่าอาจมีการยุบสภาวันนี้นั้น นายแสวง กล่าวว่า ตนไม่ทราบ นายวิษณุไม่ได้เล่าให้ฟัง 
เมื่อถามว่า หากยุบสภาวันนี้ เป็นไปได้หรือไม่จะมีการเลือกตั้งวันที่ 7 หรือ 14 พ.ค. เลขาธิการ กกต. 

กล่าวว่า วันเลือกตั้งอยู่ในช่วง 45 - 60 วันหลังยุบสภาฯ ส่วนวันไหนก็ต้องไปดู 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงวันที่อาจเลือกตั้งมีการหยุดยาวและหยุดสั้น จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง

หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เราต้องท าตามกฎหมาย เพราะในช่วงวันดังกล่าวไม่รู้ตกตัวไหน ส่วนที่ หลายคน 
ห่วงบทบาทข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า จะวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งนั้น เราจะดูให้  กฎหมาย
ควบคุมเรื่องนี้เพียงพออยู่แล้ว 

เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงขั้นตอนต่อไป หากมีการยุบสภาวันนี้ว่า  กกต. ก็จะประชุมวันที่ 21 มี.ค. 
โดยพิจารณาร่างประกาศที่เก่ียวกับวันรับสมัคร ส.ส. การก าหนดวันเลือกตั้ง ก าหนดเขตเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่า ถ้ายุบสภาวันนี้วันรับสมัคร ส.ส.  จะเป็นวันที่ 3 - 7 เม.ย. หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
ต้องรอ กกต. ชุดใหญ่พิจารณา 

“เรื่องวันเลือกตั้งเป็นอ านาจ กกต. ชุดใหญ่ ให้ท่านพิจารณาดีกว่า กกต. ไม่ได้คิดต่างจากประชาชน กกต. 
เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งต้องบริหารสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมือนมาคุยวันนี้ก็เป็นประโยชน์  
เพราะคณะรัฐมนตรีต้องรักษาการ หน้างานเลือกตั้งมีอยู่ 4 - 5 งาน ไม่ว่าจะเป็น กกต. พรรคการเมือง ประชาชน 
รัฐบาลรักษาการ ทุกคนควรอยู่กับที่ที่ตัวเองควรอยู่ จะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราจะบริหาร
สถานการณ์ไปถึงวันเลือกตั้งให้มั่นใจและสะบายใจว่าเราจะท างานอย่างเต็มที่” นายแสวง ระบุ 

ส่วนกรณีมีพรรคการเมืองไปร้องเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อศาลปกครองแล้ว ขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉิน 
จะกระทบท าให้วันเลือกตั้งต้องขยับออกไปหรือไม่นั้น นายแสวง กล่าวว่า เราเดินตามรัฐธรรมนูญ วันเวลาเป็นตาม
รัฐธรรมนูญอยู่แล้ว กฎหมายให้ท าอย่างไรเราก็ท าอย่างนั้น สุดท้ายต้องรอดูการวินิจฉัยของศาลปกครองว่าผลจะเป็นอย่างไร 
ทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิ อย่าเพิ่งไปคาดคะเน แต่ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการร้องยุบพรรคหลายพรรค จะท าให้การเลือกตั้งสะดุดหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
ตนเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ผ่านมาก็ท าตามกฎหมาย การแข่งขันอย่าไปกัง วลอะไรถ้าเราไม่ได้ท าผิด 
เพราะกฎหมายให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้กระท าผิด และเมื่อได้รับการร้องเรียนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรม  
ทั้งกับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

ผู้สื่อช่าวรายงานว่า ส าหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 169 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกรณี คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา 167 (2) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 168 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
(1) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี

ชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(2) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากต าแหน่ง  
หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(3) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน  

(4) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการ
อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/hi-light/345030/  
https://siamrath.co.th/n/432056 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3882616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.thaipost.net/hi-light/345030/
https://siamrath.co.th/n/432056
https://www.matichon.co.th/politics/news_3882616
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมการปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี  นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้ตรวจการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการควบคุม 

และจัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุม
กระบวนการรับสมัครและการจัดท าฐานข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการข้อมูล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ที่จะเกิดข้ึน ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการประชุมกระบวนการรับสมัคร 

และการจัดท าฐานข้อมลูการรับสมัครเลอืกตั้ง 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2566, 11.28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุม
กระบวนการรับสมัครและการจัดท าฐานข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการข้อมูล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ที่จะเกิดข้ึน ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/320890 

รองเลขาธิการ กกต. เปิดการประชุมกระบวนการรับสมัคร 
และการจัดท าฐานข้อมลูการรับสมัครเลอืกตั้งฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320890
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559420
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:18
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้จับตา "วิษณุ-กกต." ถกวางแนวปฏิบัติครม.-ขรก.หลังยุบสภา ยึดม.168 และไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230320000470

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

14

https://mgronline.com/politics/detail/9660000025786
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:18
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้จับตา "วิษณุ-กกต." ถกวางแนวปฏิบัติครม.-ขรก.หลังยุบสภา ยึดม.168 และไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230320000470

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

15

https://mgronline.com/politics/detail/9660000025786
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:18
หัวข้อข่าว: จับตา'วิษณุ' ถก'กกต.'วางแนวปฏิบัติครม.-ขรก.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230320000471

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

16

https://www.naewna.com/politic/718529
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:18
หัวข้อข่าว: จับตา'วิษณุ' ถก'กกต.'วางแนวปฏิบัติครม.-ขรก.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230320000471

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

17

https://www.naewna.com/politic/718529
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: จับตา 'วิษณุ' ถก กกต. 20 มี.ค. ติวเข้มการทำงานหลังยุบสภา หารือไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230320000476

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

18

https://www.matichon.co.th/politics/news_3881843
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: จับตา 'วิษณุ' ถก กกต. 20 มี.ค. ติวเข้มการทำงานหลังยุบสภา หารือไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230320000476

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

19

https://www.matichon.co.th/politics/news_3881843
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" นัดถก "กกต." พรุ่งนี้ วางแนวทางปฏิบัติ "ครม.-ขรก." หลังยุบสภา ยึดรธน.มาตรา 168

รหัสข่าว: I-I230320000477

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

20

https://siamrath.co.th/n/431930
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" นัดถก "กกต." พรุ่งนี้ วางแนวทางปฏิบัติ "ครม.-ขรก." หลังยุบสภา ยึดรธน.มาตรา 168

รหัสข่าว: I-I230320000477

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431930
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" นัดถก "กกต." พรุ่งนี้ วางแนวทางปฏิบัติ "ครม.-ขรก." หลังยุบสภา ยึดรธน.มาตรา 168

รหัสข่าว: I-I230320000477

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

22

https://siamrath.co.th/n/431930
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: กกต.เข้าทำ เนียบฯ 20มี.ค.หารือแนวทางปฏิบัติข้าราชการหลัง‘ยุบสภา’

รหัสข่าว: I-I230319000583

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

23

https://www.thaipost.net/one-newspaper/344171/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: กกต.เข้าทำ เนียบฯ 20มี.ค.หารือแนวทางปฏิบัติข้าราชการหลัง‘ยุบสภา’

รหัสข่าว: I-I230319000583

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

24

https://www.thaipost.net/one-newspaper/344171/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: กกต.เข้าทำ เนียบฯ 20มี.ค.หารือแนวทางปฏิบัติข้าราชการหลัง‘ยุบสภา’

รหัสข่าว: I-I230319000583

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

25

https://www.thaipost.net/one-newspaper/344171/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.สอบ กก.บห.พรรคสีส้มดึงสถาบันมาหาเสียงหรือไม่ พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I230319000913

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

26

https://siamrath.co.th/n/431789
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต.สอบ กก.บห.พรรคสีส้มดึงสถาบันมาหาเสียงหรือไม่ พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I230319000913

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

27

https://siamrath.co.th/n/431789
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: พรรคส้มมีหนาว 'พี่ศรี' เตรียมยื่น กกต.สอบ ข้อความปราศรัยดึงสถาบันมาหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230319000923

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

28

https://www.thaipost.net/x-cite-news/344460/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: พรรคส้มมีหนาว 'พี่ศรี' เตรียมยื่น กกต.สอบ ข้อความปราศรัยดึงสถาบันมาหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230319000923

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

29

https://www.thaipost.net/x-cite-news/344460/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จ่อยื่น กกต. สอบผู้บริหารพรรคสีส้ม ดึงสถาบันหาเสียง ชี้เข้าข่ายยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230319000669

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

30

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7566572
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จ่อยื่น กกต. สอบผู้บริหารพรรคสีส้ม ดึงสถาบันหาเสียง ชี้เข้าข่ายยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230319000669

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

31

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7566572
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: "องอาจ" เผยปชป.กทม.พร้อมปรับทัพ รับกกต. แบ่งเขตใหม่ เดินหน้าเต็มสูบรับยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230319000925

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431815
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: "องอาจ" เผยปชป.กทม.พร้อมปรับทัพ รับกกต. แบ่งเขตใหม่ เดินหน้าเต็มสูบรับยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230319000925

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431815
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 22:57
หัวข้อข่าว: มั่นใจกวาด ส.ส.กทม.มากสุด!! "ณัฐชา" ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตสับสน พร้อมชูนโยบายบำนาญผู้สูงอายุสู้

รหัสข่าว: I-I230319001059

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431869
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 22:57
หัวข้อข่าว: มั่นใจกวาด ส.ส.กทม.มากสุด!! "ณัฐชา" ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตสับสน พร้อมชูนโยบายบำนาญผู้สูงอายุสู้

รหัสข่าว: I-I230319001059

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431869
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: ณัฐชา ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตสับสน มั่นใจ ก้าวไกล กวาดเก้าอี้ ส.ส.กทม. มากสุด

รหัสข่าว: I-I230319001058

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7567120
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: ณัฐชา ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตสับสน มั่นใจ ก้าวไกล กวาดเก้าอี้ ส.ส.กทม. มากสุด

รหัสข่าว: I-I230319001058

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7567120
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: ณัฐชา ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตสับสน มั่นใจ ก้าวไกล กวาดเก้าอี้ ส.ส.กทม. มากสุด

รหัสข่าว: I-I230319001058

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

38

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7567120
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" พรุ่งนี้เข้าทำเนียบฯปฏิบัติงาน สั่งงดเข้าอวยพรวันเกิด 21 มี.ค.ให้ส่งการ์ดแทน...

รหัสข่าว: I-I230320000299

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431878
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" พรุ่งนี้เข้าทำเนียบฯปฏิบัติงาน สั่งงดเข้าอวยพรวันเกิด 21 มี.ค.ให้ส่งการ์ดแทน...

รหัสข่าว: I-I230320000299

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

40

https://siamrath.co.th/n/431878
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: จับตายุบสภา! 20 มี.ค. บิ๊กตู่ ปักหลักทำเนียบ สั่งงดเข้าเบิร์ธเดย์ หวั่นระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I230320000465

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7567406
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: จับตายุบสภา! 20 มี.ค. บิ๊กตู่ ปักหลักทำเนียบ สั่งงดเข้าเบิร์ธเดย์ หวั่นระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I230320000465

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7567406
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: จับตา 20 มี.ค. บิ๊กตู่ นั่งทำเนียบทั้งวัน สั่งงดเบิร์ธเดย์ 21 มี.ค. หวั่นระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I230320000294

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3881454
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: จับตา 20 มี.ค. บิ๊กตู่ นั่งทำเนียบทั้งวัน สั่งงดเบิร์ธเดย์ 21 มี.ค. หวั่นระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I230320000294

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

44

https://www.matichon.co.th/politics/news_3881454
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย

รหัสข่าว: C-230320009003(20 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 128.73 ADValue:  (B/W)  128,730  (FC)  257,460
PRValue : (B/W)  386,190  (FC)  772,380(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย

รหัสข่าว: C-230320009003(20 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 128.73 ADValue:  (B/W)  128,730  (FC)  257,460
PRValue : (B/W)  386,190  (FC)  772,380(x3)

46



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย

รหัสข่าว: C-230320009003(20 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 128.73 ADValue:  (B/W)  128,730  (FC)  257,460
PRValue : (B/W)  386,190  (FC)  772,380(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230320009016(20 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.93 ADValue:  (B/W)  94,930  (FC)  189,860
PRValue : (B/W)  284,790  (FC)  569,580(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230320009016(20 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.93 ADValue:  (B/W)  94,930  (FC)  189,860
PRValue : (B/W)  284,790  (FC)  569,580(x3)

49



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230320009016(20 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 94.93 ADValue:  (B/W)  94,930  (FC)  189,860
PRValue : (B/W)  284,790  (FC)  569,580(x3)

50



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: เตรียมเลือกตั้งไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

รหัสข่าว: C-230320009019(20 มี.ค. 66/01:58)

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

Col.Inch: 44.47 ADValue:  (B/W)  44,470  (FC)  88,940
PRValue : (B/W)  133,410  (FC)  266,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 9(เต็มหน้า)

ภาพข่าว: เปิดสเปก'นายกฯ-รัฐบาล'ความฝันที่เอกชนรอคอย!

รหัสข่าว: C-230320004003(20 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 231.19 ADValue:  (B/W)  219,630.50  (FC)  416,142
PRValue : (B/W)  658,891.50  (FC)  1,248,426(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 9(เต็มหน้า)

ภาพข่าว: เปิดสเปก'นายกฯ-รัฐบาล'ความฝันที่เอกชนรอคอย!

รหัสข่าว: C-230320004003(20 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 231.19 ADValue:  (B/W)  219,630.50  (FC)  416,142
PRValue : (B/W)  658,891.50  (FC)  1,248,426(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 9(เต็มหน้า)

ภาพข่าว: เปิดสเปก'นายกฯ-รัฐบาล'ความฝันที่เอกชนรอคอย!

รหัสข่าว: C-230320004003(20 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 231.19 ADValue:  (B/W)  219,630.50  (FC)  416,142
PRValue : (B/W)  658,891.50  (FC)  1,248,426(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 9(เต็มหน้า)

ภาพข่าว: เปิดสเปก'นายกฯ-รัฐบาล'ความฝันที่เอกชนรอคอย!

รหัสข่าว: C-230320004003(20 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 231.19 ADValue:  (B/W)  219,630.50  (FC)  416,142
PRValue : (B/W)  658,891.50  (FC)  1,248,426(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11800
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230320012009(20 มี.ค. 66/02:39)

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

Col.Inch: 54.77 ADValue:  (B/W)  65,724  (FC)  90,370.50
PRValue : (B/W)  197,172  (FC)  271,111.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11800
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230320012009(20 มี.ค. 66/02:39)

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

Col.Inch: 54.77 ADValue:  (B/W)  65,724  (FC)  90,370.50
PRValue : (B/W)  197,172  (FC)  271,111.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11800
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-230320012026(20 มี.ค. 66/02:47)

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

Col.Inch: 39.08 ADValue:  (B/W)  46,896  (FC)  64,482
PRValue : (B/W)  140,688  (FC)  193,446(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ล้างกระดาน

รหัสข่าว: C-230320009090(20 มี.ค. 66/03:10)

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

Col.Inch: 56.57 ADValue:  (B/W)  56,570  (FC)  113,140
PRValue : (B/W)  169,710  (FC)  339,420(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ล่างขวา)

คอลัมน์: ส่องกติกา: อำนาจ ครม.รักษาการ

รหัสข่าว: C-230320004059(20 มี.ค. 66/03:57)

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

Col.Inch: 28.72 ADValue:  (B/W)  27,284  (FC)  51,696
PRValue : (B/W)  81,852  (FC)  155,088(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9622
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230320008063(20 มี.ค. 66/04:05)

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

Col.Inch: 45.71 ADValue:  (B/W)  54,852  (FC)  68,565
PRValue : (B/W)  164,556  (FC)  205,695(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ใครจะครองเก้าอี้ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสข่าว: C-230320004058(20 มี.ค. 66/04:07)

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

Col.Inch: 128.23 ADValue:  (B/W)  121,818.50  (FC)  230,814
PRValue : (B/W)  365,455.50  (FC)  692,442(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ใครจะครองเก้าอี้ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสข่าว: C-230320004058(20 มี.ค. 66/04:07)

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

Col.Inch: 128.23 ADValue:  (B/W)  121,818.50  (FC)  230,814
PRValue : (B/W)  365,455.50  (FC)  692,442(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26821
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ใครจะครองเก้าอี้ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสข่าว: C-230320004058(20 มี.ค. 66/04:07)

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

Col.Inch: 128.23 ADValue:  (B/W)  121,818.50  (FC)  230,814
PRValue : (B/W)  365,455.50  (FC)  692,442(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9622
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: นับถอยหลังยุบสภาฯ คิกออฟเลือกตั้ง พ.ค.66

รหัสข่าว: C-230320008040(20 มี.ค. 66/04:09)

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

Col.Inch: 130.23 ADValue:  (B/W)  156,276  (FC)  195,345
PRValue : (B/W)  468,828  (FC)  586,035(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9622
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: นับถอยหลังยุบสภาฯ คิกออฟเลือกตั้ง พ.ค.66

รหัสข่าว: C-230320008040(20 มี.ค. 66/04:09)

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

Col.Inch: 130.23 ADValue:  (B/W)  156,276  (FC)  195,345
PRValue : (B/W)  468,828  (FC)  586,035(x3)

66



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9622
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: นับถอยหลังยุบสภาฯ คิกออฟเลือกตั้ง พ.ค.66

รหัสข่าว: C-230320008040(20 มี.ค. 66/04:09)

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

Col.Inch: 130.23 ADValue:  (B/W)  156,276  (FC)  195,345
PRValue : (B/W)  468,828  (FC)  586,035(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23799
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงสังคมข่าว

รหัสข่าว: C-230320009073(20 มี.ค. 66/04:30)

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

Col.Inch: 22.99 ADValue:  (B/W)  22,990  (FC)  45,980
PRValue : (B/W)  68,970  (FC)  137,940(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15298
วันที่: จันทร์ 20 มีนาคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลียบวิภาวดี: เดชการเมือง

รหัสข่าว: C-230320005066(20 มี.ค. 66/06:06)

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

Col.Inch: 27.12 ADValue:  (B/W)  33,900  (FC)  43,392
PRValue : (B/W)  101,700  (FC)  130,176(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11801
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-230321037012(20 มี.ค. 66/07:29)

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

Col.Inch: 39.52 ADValue:  (B/W)  47,424  (FC)  65,208
PRValue : (B/W)  142,272  (FC)  195,624(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11801
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: ใช้งานบังหน้า? ประชาชนดูออก

รหัสข่าว: C-230321037010(20 มี.ค. 66/07:30)

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

Col.Inch: 30.29 ADValue:  (B/W)  36,348  (FC)  49,978.50
PRValue : (B/W)  109,044  (FC)  149,935.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26822
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: ท็อปฟอร์ม

รหัสข่าว: C-230321035090(20 มี.ค. 66/08:21)

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

Col.Inch: 18.75 ADValue:  (B/W)  17,812.50  (FC)  33,750
PRValue : (B/W)  53,437.50  (FC)  101,250(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:24
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I230320000625

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:24
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I230320000625

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:24
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I230320000625

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23800
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230321039112(20 มี.ค. 66/05:11)

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

Col.Inch: 95.32 ADValue:  (B/W)  95,320  (FC)  190,640
PRValue : (B/W)  285,960  (FC)  571,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23800
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230321039112(20 มี.ค. 66/05:11)

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

Col.Inch: 95.32 ADValue:  (B/W)  95,320  (FC)  190,640
PRValue : (B/W)  285,960  (FC)  571,920(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23800
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230321039112(20 มี.ค. 66/05:11)

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

Col.Inch: 95.32 ADValue:  (B/W)  95,320  (FC)  190,640
PRValue : (B/W)  285,960  (FC)  571,920(x3)
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ท ำควำมเข้ำใจ 
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 1572
วันที่: จันทร์ 20 - อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: กระแสวิพากษ์: จับตากติกาเถื่อน!

รหัสข่าว: C-230320026015(20 มี.ค. 66/06:58)

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,000

Col.Inch: 97.56 ADValue:  (B/W)  97,560  (FC)  146,340
PRValue : (B/W)  292,680  (FC)  439,020(x3)
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 1572
วันที่: จันทร์ 20 - อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: กระแสวิพากษ์: จับตากติกาเถื่อน!

รหัสข่าว: C-230320026015(20 มี.ค. 66/06:58)

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,000

Col.Inch: 97.56 ADValue:  (B/W)  97,560  (FC)  146,340
PRValue : (B/W)  292,680  (FC)  439,020(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26822
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง66: เปิดศึกสนามเลือกตั้ง 'ปัตตานี' แข่งดุ 'ประชาธิปัตย์-ประชา...

รหัสข่าว: C-230321035039(20 มี.ค. 66/07:44)

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

Col.Inch: 126.93 ADValue:  (B/W)  120,583.50  (FC)  228,474
PRValue : (B/W)  361,750.50  (FC)  685,422(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26822
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ซ้าย), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง66: เปิดศึกสนามเลือกตั้ง 'ปัตตานี' แข่งดุ 'ประชาธิปัตย์-ประชา...

รหัสข่าว: C-230321035039(20 มี.ค. 66/07:44)

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

Col.Inch: 126.93 ADValue:  (B/W)  120,583.50  (FC)  228,474
PRValue : (B/W)  361,750.50  (FC)  685,422(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11801
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230321037047(20 มี.ค. 66/08:30)

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

Col.Inch: 51.81 ADValue:  (B/W)  62,172  (FC)  85,486.50
PRValue : (B/W)  186,516  (FC)  256,459.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11801
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230321037047(20 มี.ค. 66/08:30)

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

Col.Inch: 51.81 ADValue:  (B/W)  62,172  (FC)  85,486.50
PRValue : (B/W)  186,516  (FC)  256,459.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11801
วันที่: อังคาร 21 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ท้องถิ่นชวนรู้: ลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: C-230321037040(20 มี.ค. 66/08:37)

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

Col.Inch: 11.78 ADValue:  (B/W)  14,136  (FC)  19,437
PRValue : (B/W)  42,408  (FC)  58,311(x3)
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