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ข่าวประจ าวันที่ 22 มนีาคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 72/2566 กกต. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และร่างประกาศ กกต. ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จ านวน 6 ฉบับ 

 

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

ออนไลน์ 
กกต. เคาะ "วันเลือกตั้ง" 14 พ.ค. 66 เปิดไทม์ไลน์ส่งชื่อชิงนายกฯ - 
ลงคะแนนล่วงหน้า 

1 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เคาะทางการ! 14 พ.ค. วันเลือกตั้ง 3 - 7 เม.ย. เปิดรับสมัคร ส.ส. 5 
 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บางกอกทูเดย์ออนไลน์ "เลขา กกต." เข้าพบ รองนายกฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการ 
11 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้ง' 66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. นี้ 13 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ด่วน กกต. เคาะแล้ว 14 พ.ค. 'เลือกตั้ง 2566' 14 
4 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." เคาะวันเลือกตั้งแล้ว 14 พ.ค. รอแถลงรายละเอียดเย็นนี้ 17 
5 แนวหน้าออนไลน์ ด่วนที่สุด ! กกต. เคาะ 14 พ.ค.66 'วันเลือกตั้ง' 19 
6 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว ! วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 เตรียมประกาศลงใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
21 

7 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะ ! วันเลือกตั้งทั่วไป อาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 23 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะ 14 พ.ค. วันเขา้คูหาเลือกตั้ง ส.ส. เปิดรับสมัคร 3 - 7 เม.ย. 24 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ชัดเจนแล้ว ! กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. รับสมัคร ส.ส. แบ่งเขต 

3 – 7 เม.ย. 
26 

10 มติชนออนไลน์ ด่วน ! กกต. มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร ส.ส.  
3-7 เมษายน นี้ 

28 

11 ข่าวหุ้นออนไลน์ กกต. เลือกวันเลือกตั้ง 66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. นี้ 31 
12 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. เปิด 'รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.' 3 - 7 เม.ย. นี้ 33 
13 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 36 

14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : กกต. ออกประกาศ 5 ฉบับ รับสมัคร ส.ส. 3 – 7 เม.ย. 66 39 
15 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 

พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน 
45 

16 Moneyandbanking 
ออนไลน์ 

กกต. เตือนพรรคการเมือง "ห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง" 
เปิดรับบริจาคต้องแจ้งก่อน 

50 

17 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

กกต. มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร 3 - 7 เม.ย. 52 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้ง ส.ส. 3 - 7 เมษายนเปิดรับสมัคร 54 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ฝากนายกฯ - นักการเมือง อย่าใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียง 57 
20 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : กกต. ย้ า 7 พ.ค. วันใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หยุดยาวต่อเนื่อง

ฉัตรมงคล 
60 

21 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : กกต. ขอดูหมายศาลก่อนเรื่องร้องแบ่งเขต รับบริจาค
เกิน 1 หมื่น ต้องแจ้ง 

64 

22 ข่าวสดออนไลน์ กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้ง วอนทุกฝ่ายเคารพ กม. พรรครับบริจาค 
ท าป้ายหาเสียงได้ 

68 

23 สยามรัฐออนไลน์ "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค. เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัคร ส.ส.
แบ่งเขต 3 – 7 เม.ย. 

71 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 MGR ออนไลน์ กกต. แถลง 14 พ.ค. เลือกตั้ง 3 - 7 เม.ย. รับสมัคร ส.ส. - เสนอชื่อ

แคนดิเดตนายกฯ 
76 

25 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ ง66 : กกต. ไม่กังวลปมแบ่งเขต ห่วงการแข่งขันรุนแรง 
ขอเคารพกติกา 

77 

26 MGR ออนไลน์ กกต. เตือนพรรคผู้สมัครยึด กม. รับบริจาคเกินหมื่นต้องแจ้ง 
ดูเป็นกรณี "ชูวิทย์" รณรงค์ไม่ให้เลือกพรรค 

80 

27 มติชนออนไลน์ กกต. ลั่นพร้อม 110% เลือกตั้ง 14 พ.ค. เตือน พรรคการเมือง 
ชวนบริจาค เกินหมื่นต่อวันต้องแจ้ง 

82 

28 MGR ออนไลน์ กกต. ส่งประกาศราชกิจฯพรุ่งนี้เลือกตั้ง 14 พ.ค. สมัคร 3 - 7 เม.ย. 
ชงชื่อนายกฯ 4 - 7 เม.ย. ไร้ปัญหาแบ่งเขต 

86 

29 MGR ออนไลน์ เลขาฯ กกต. เตือนพรรคการเมืองและผู้สมัครปฏิบัติตัวตามกฎหมาย 88 
30 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : ตามคาดกกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 89 
31 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 91 

32 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 
แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

93 

33 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 94 
34 สยามรัฐออนไลน์ กกต .โคราชยันฟันไม่เลี้ยงใช้อ านาจรัฐหาเสียง - ขรก. วางตัวไม่เป็นกลาง 98 
35 หนังสือพิมพ์ข่าวสด เคาะประตูบ้าน : ก าชับ ขรก. เป็นกลาง 102 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เปิดรับสมัคร ส.ส. เขต 3 - 7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. 

เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4 - 7 เม.ย. 
103 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน ! กกต. เคาะเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เตรียมชง ครม. รับทราบ 112 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน ! กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 114 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตา ! กกต. เคาะ 14 พ.ค. วันเลือกตัง้ 66 ชง ครม. รับทราบ 

ลงราชกิจจาฯ 
116 

5 คมชัดลึกออนไลน์ เช็กท่ีนี่ 'คุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.' รอ กกต. ไฟเขียว 118 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ดูประกาศ กกต. ชัด ๆ 'วิธีติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ งส.ส.' อะไรท าได้ -

ไม่ได้ 
123 

7 มติชนออนไลน์ สนง. ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กกต. จัดสโมสรคนสื่อเสวนาการเลือกตั้ง 127 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘วิษณุ’ แจกคู่มือ ‘กกต.’ ติวเข้มข้อปฏิบัติ ครม. หลังยุบสภา 130 
9 Moneyandbanking 

ออนไลน์ 
ประชุม ครม. รักษาการนัดแรก รองนายกฯ แจงแนวทางปฏิบัติ 
หลังยุบสภา ติดตาม กกต. ถกเคาะวันเลือกตั้ง 

135 

10 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

'สติธร' วอน 'กกต.' ใส่ชื่อในบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต ช่วย ปชช. 
ไม่มึน หวั่นกาผิดเบอร์ 

137 

11 มติชนออนไลน์ 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. ยุบก้าวไกล กล่าวหา
ปราศรัยพาดพิงสถาบัน 

140 

12 สยามรัฐออนไลน์ กกต. กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ติวเข้มหลักสูตรพลเมือง
คุณภาพ 

145 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ภาพข่าว : เคาะวันเลือกตั้ง 149 
2 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 150 
3 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
ลุ้นจุดเปลี่ยนเลือกตั้ง 66 '4 ล้านเสียง' นิวโหวตเตอร์ 151 

4 MGR ออนไลน์ ข่าวลึกปมลับ : รัฐบาลลาโรง กกต. รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต 154 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : พรรคต้องยึดหลักเสรี 157 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 158 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : เลือกตั้งกันแบบ "ศรีธนญชัย" 161 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 162 
9 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
คอลัมน์ : ข่าวลึกปมลับ : รัฐบาลลาโรง กกต. รับไม้ต่อ มีเสียว 
ปมแบ่งเขต 

165 

10 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

คอลัมน์ : ข่าวปนคน คนปนข่าว 167 

11 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ : 54 วันอันตรายของจริง 170 
12 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ แนวทางปฏิบัติ ครม. หลัง 'ยุบสภา' 171 
13 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : เลือกตั้ง 14 พ.ค. บทพิสูจน์ 

'ก้าวไกล' วันไร้ตัวช่วย 
173 

14 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : ทางเสือผ่าน : เลือกตั้งเงินจะสะพัด บัตรจะเขย่ง 175 
15 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บทบรรณาธิการสยามรัฐ : ว่าด้วยการยุบพรรค 177 
16 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยามรัฐ 178 
17 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 182 
18 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : เดินหน้าเลือกตั้ง 184 
19 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บ้านเกิดเมืองนอน : ผลกระทบจากการยุบสภา 66 185 
20 หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ 
ประชาชาติธุรกิจ : ยุบสภาเดนิหน้าสู่การเลือกตั้ง 187 

21 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้า 188 
22 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ซุบซิบว่าที่ผู้แทน 191 
23 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เหะหะพาที : ได้เวลา "กบเลือกนาย" ต้องคิดให้ดี 

"ก่อนเลือก" 
194 

24 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : ถนนทุกสายสู่เลือกตั้ง 14 พ.ค. 195 
25 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 196 
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีมตเิห็นชอบร่างแผนการจัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 มี.ค. 2566 - เวลา 16.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการกกต. แถลงผลการประชุม กกต. ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า วันนี้ที่ประชุม กกต. 
มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน กกต. ได้เสนอดังนี้ 1. เห็นชอบร่างแผนจัดการเลือกตั้ง ส.ส. โดยก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.
เป็นวันที่ 14 พ.ค. 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งวันที่ 7 พ.ค. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 3 - 7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง
แจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 2566 วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3 พ.ค. 2566 และวันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
7 - 13 และ 15 - 21 พ.ค. 2566 

กกต. เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลอืกตั้ง ส.ส. 3 - 7 เมษายน เปดิรับสมัคร 
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นายแสวง กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. 

จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งต้องใช้ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. ร่างประกาศ กกต. เรื่องก าหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัคร

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่ อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตั้งแต่คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม สถานที่รับสมัคร รวมถึงวันและเวลาการรับสมัคร 

 2. ร่างประกาศ กกต. เรื่องจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจ านวนเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศ กกต. เรื่องจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จ านวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ 16 มี.ค. 2566  

3. ร่างประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  
4. ร่างประกาศ กกต. ก าหนดวันและเวลายื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

โดยก าหนดให้ยื่นค าขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. - 13 เม.ย. 2566  
5. ร่างประกาศ กกต. เรื่องก าหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง 

ในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ส านักงาน กกต. จะส่งประกาศดังกล่าว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.) 
เมื่อถามถึงแผนรับมือหากศาลปกครองมองว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งมีปัญหา นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้ 

ยังไมเ่ห็นเอกสารจากศาล แต่ในส่วนส านักงาน กกต. ท างานไปตามกฎหมาย คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ได้มีการประชุม และท่ีประชุมได้มีการเตรียมการไว้พอสมควร 

 ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงนี้พรรคการเมืองและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่หาเสียงกันต่อเนื่อง จะมีการก าชับเรื่องใด
เป็นพิเศษเพ่ือป้องกันกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกคนที่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง หากอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้เคารพกฎหมายในการแข่งขัน ตั้งแต่  กกต. 
พนักงาน กกต. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ขณะเดียวกันรัฐบาลรักษาการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และระเบียบ กกต. ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ก าหนดไว้ ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบให้คุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ส านักงานฯ กกต. ได้เตรียมมาตรการที่จะดูแลเพ่ือให้ทุกคนอยู่ในที่ควรจะอยู่ 
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็จะเกิดเง่ือนไขใหม่เริ่มนับหนึ่งการเลือกตั้ง ช่วงแรกการหาเสียง
อาจจะยังไม่เข้มข้น แต่เมื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. รู้เขตเลือกตั้ง รู้พ้ืนที่ และรู้วันเลือกตั้ง แล้ว เชื่อว่าการหาเสียงน่าจะมี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นค าร้องเรียนช่วง 180 วันก่อนวันเลือกตั้งนั้น กกต.  ยังคงด าเนินการตรวจสอบ 
ตามกฎหมาย 
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เมื่อถามว่า กกต. เตรียมรับมือการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินหรือกระสุนทางการเมืองอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า 

มาตรการที่จะท าให้ทุกคนอยู่ในที่ตั้งหรือที่ที่ควรอยู่  ซึ่ง กกต. แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ครั้งนี้น่าจะมี 
หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกับส านักงานฯ เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาต่อต้านกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นสิทธิที่สามารถ
ท าได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิใดต้องเคารพกฎหมาย 
เบื้องต้นคงต้องดูข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้กฎหมายมีอยู่แล้ว ต้องดูว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา คนท าได้แค่ไหน  
เพราะกฎหมายให้ความคุ้มครอง ซึ่ง กกต. มีหน้าที่ตรวจสอบว่าสิ่งที่ด าเนินการนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หากไม่ผิด 
ก็สามารถท าได้ตามปกติ ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงว่าเข้าเง่ือนไขหรือองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่ 

ถามว่า มีบางพรรคการเมือง รณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคเพ่ือท าป้ายหาเสียงและใบปลิว สามารถท าได้
หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในช่วงหาเสียงการเลือกตั้งตามมาตรา 68 
ซึ่งผู้สมัคร หรือ พรรค สามารถรับบริจาคจากบุคคลได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งช่วงมีพระราชกฤษฎีกา  
ถ้ารวมกันเกิน 10,000 บาทต่อ 1 วัน ต้องแจ้ง กกต. ทราบภายใน 7 วัน 

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เลขาธิการ กกต. กล่าวว่ามีความพร้อม 
110 เปอร์เซ็นต์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/hi-light/345938/ 
https://www.isranews.org/article/isranews-news/117166-isranews-1000-732.html 
https://www.prachachat.net/politics/news-1238434 
https://prachatai.com/journal/2023/03/103276 
https://www.tnnthailand.com/news/election/141879/ 
https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076 
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7571326 
https://siamrath.co.th/n/432510 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654 
 
 
  

https://www.thaipost.net/hi-light/345938/
https://www.isranews.org/article/isranews-news/117166-isranews-1000-732.html
https://www.prachachat.net/politics/news-1238434
https://prachatai.com/journal/2023/03/103276
https://www.tnnthailand.com/news/election/141879/
https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7571326
https://siamrath.co.th/n/432510
https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ยุบสภา เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งขั้นตอน 
นับจากนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ล่าสุดมีรายงานว่า กกต. ได้ก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว คือ วันที่ 14 พ.ค. 2566 โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงรายละเอียดกับสื่อมวลชน เวลา 16.00 น.  

(กกต.) จะออกประกาศ ก าหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยุบสภา 
• กกต. ต้องประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ช้าเกิน 

60 วัน  ( 14 พฤษภาคม 2566 ) 
• ก าหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา หรือไม่เกิน 25 มีนาคม 2566 
• หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 5 วัน 
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่มีการปิดรับสมัคร 

กกต. เคาะแล้ว 14 พ.ค. 'เลือกตั้ง 2566' หลงั ยุบสภา 
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• กกต. ต้องประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง (ม.30) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(ม.36 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  25 วัน 
• ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.36) / สรรหา,แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (ม.19) ก่อนวันเลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่า 20 วัน 
• ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) , แจ้งเพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อ ( ม.37, ม.38 ) 

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน 
• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 33 ) ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง 
• ต้องก าหนดให้มีวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง / นอกเขตเลือกตั้ง 1 วัน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politics/545270 
  

https://www.komchadluek.net/news/politics/545270
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กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 แล้วตรงกับวันอาทิตย์ที่  14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทินเลือกตั้ง  

ส่วนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 66 
ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2566 เมื่อวานที่ผ่านมา (20 มีนาคม 2566) เพ่ือเข้าสู่การเลือกตั้ง 2566 
ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. 

ของวันนี้ (21 มีนาคม 2566) ถึงก าหนดการวันเลือกตั้งใหญ่ ว่า กกต. พิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบตามส านักงาน กกต. 
เสนอวันเลือกตั้งใหญ่ คือ 14 พฤษภาคม 2566 

กกต. ประกาศวันเลอืกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน 
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ปฏิทินเลือกตั้ง 2566 

- 20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 
- 21 มีนาคม 2566 กกต. ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- 27 มีนาคม - 13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต – นอกเขตเลือกตั้ง 

และนอกราชอาณาจักร 
- 3 - 7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 
-  4 - 7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
- 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 
- 7 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต - 

นอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูอายุ 

- 7 - 13 และ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000026542 
https://workpointtoday.com/news-509/ 
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058854  
https://www.dailynews.co.th/news/2124406/  
https://www.banmuang.co.th/news/politic/321095  
https://www.nationtv.tv/news/scoop/378908466  
https://www.matichon.co.th/politics/news_3885268  
https://www.komchadluek.net/news/politics/545279 
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_659093  
https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000026542
https://workpointtoday.com/news-509/
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058854
https://www.dailynews.co.th/news/2124406/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/321095
https://www.nationtv.tv/news/scoop/378908466
https://www.matichon.co.th/politics/news_3885268
https://www.komchadluek.net/news/politics/545279
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_659093
https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประกาศยุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดการประชุม  
เพ่ือเตรียมพร้อมก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ซึ่งตามกฎหมายให้กกต.ออกประกาศภายใน 5 วัน
นับแต่วันยุบสภา  

ล่าสุด กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งแล้วเป็นวันที่ 14 พ.ค. 2566เนื่องจากอยู่ช่วงเวลา 45 - 60 วันตามกฎหมาย
ภายหลังการยุบสภา ซึ่งเวลา 16.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นัดเกี่ยวกับก าหนด
ระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่วันหย่อนบัตรลงคะแนน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ หลังจากมีมติก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว กกต. จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ  
เพ่ือรับทราบ และส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ ครม. เห็นชอบให้กับ กกต. แล้ว รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,945 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692070  
https://siamrath.co.th/n/432459 
 https://www.naewna.com/politic/718944  
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7570922 

ตามคาด กกต. เคาะวนัเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66  

https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692070
https://siamrath.co.th/n/432459
https://www.naewna.com/politic/718944
https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7570922
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นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวภายหลังแถลงข่าวประเด็นการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เป็นการทั่วไป 
รวมถึงการก าหนดวันเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยฝากถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง พรรคการเมือง 
นักการเมือง รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ต้องปฏิบัติตาม รธน 169 ห้ามการใช้ทรัพยากร 
ของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ หาเสียง หรือกระท าอันใดที่มีผลต่อการเลือกตั้ง” 

เมื่อถามว่า กรณีมีการฟ้องต่อศาลปกครอง เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนหน้านี้ นายแสวง กล่าวว่า 
ยังไม่เห็นหมายศาลปกครองมาถึง กกต. ยืนยันว่า กกต. ท าตามกฎหมาย ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ 
ส่วนเขตที่แบ่งไปจะมีปัญหาหรือไม่ ขอให้รอดู เรื่องของค าวินิจฉัยของศาลปกครองก่อน โดยที่ประชุม กกต.  
การพูดคุยเรื่องนี้ และเตรียมการไว้พอสมควร 

เมื่อถามว่า กรณีบางพรรคขอรณรงค์บริจาค เหมือนท าบุญ แต่เป็นการน าเงินบริจาคไปท าป้ายหาเสียงท าได้
หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เบื้องต้นตรวจสอบกฎหมาย อาจเป็นรูปแบบหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งตาม  
มาตรา 68 ผู้สมัคร เป็นได้ทั้งพรรค หรือบุคคล สามารถรับบริจาคจากบุคคลอ่ืนได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง  

กกต. เตือนพรรคการเมือง “ห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง” เปดิรับบริจาคต้องแจ้งก่อน 
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ในช่วงมี พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ ถ้ารวมกัน ไม่เกิน 1 หมื่นบาทใน 1 วัน ต้องแจ้ง กกต. ทราบภายใน 7 วันนี่พูดกฎหมาย 
ให้ฟัง แต่ข้อเท็จจริงต้องมาดูว่าคืออะไรด้วย 

นายแสวง กล่าวว่า เราแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีหลายหน่วยงาน  
เข้ามาร่วมมือกับส านักงาน กกต. ทุกฝ่ายคงอยากเห็นให้การเลือกตั้งดี ยกตัวอย่าง ขอเอ่ยชื่อ อย่าง iLaw จะมาพบกัน
วันที่ 23 มี.ค. ก็บอกเขาว่า ให้เขาท าหน้าที่ตามจุดยืนตามที่ควรจะท า ไม่ต้องมาเกรงใจ กกต. เพราะเราบอกว่า
เตรียมพร้อม ไม่มีอะไรปิดบัง พร้อมให้ตรวจสอบ อยากให้ตรวจสอบว่าเราท าอะไร เพ่ือบอกประชาชนอีกต่อ 
รวมถึงสื่อด้วย 

นายแสวง กล่าวว่า กฎหมายเลือกตั้งถ้ามี พ.ร.ฎ. ยุบสภา ควรท าได้แค่ไหน กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
ให้การแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง เรามีหน้าที่ดูแลตามกฎเกณฑ์ สิ่งที่ท ามันผิดกฎหมาย
หรือไม่ ถ้าไม่ผิดก็ท าได้ตามปกติ อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่า เข้าข้อกฎหมายหรือไม่ มีกฎหมายต้องไปดู มาตรา 73 เขียนไว้ 
มันมีเงื่อนไขตามกฎหมาย มีองค์ประกอบตามกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559622 
https://moneyandbanking.co.th/2023/30299/ 
 
 
  

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559622
https://moneyandbanking.co.th/2023/30299/
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตอบค าถามสื่อมวลชน ภายหลังแถลงข่าว ประเด็น 
"การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป" ถึงกรณี มีการร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนประกาศ กกต. 
เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 
จะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งของ กกต. หรือไม่ ว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นหมายศาล เนื่องจากยังไม่มา แต่ในส่วน กกต. 
ท างานไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ยังไม่มีแผนการอะไร แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนแผนส ารอง 
ขอให้รอดูว่าศาลจะว่าอย่างไร เพราะเรื่องนี้ได้มีการประชุมนอกรอบและมีการเตรียมการไว้พอสมควร แต่แค่เป็นเรื่อง
ที่ยังไม่สมควรพูดตอนนี้ เพราะต้องรอดูศาลอีกครั้ง เนื่องจากเรายังไม่เห็นเอกสาร ว่าจะมีอะไรมาให้บ้าง จึงต้องรอดู
เอกสารค าฟ้องประกอบก่อน 

เมื่อถามว่า กรณีนักการเมืองมีการลงพ้ืนที่หาเสียง จะมีการก าชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
อย่างแรกอยากจะขอความร่วมมือทุกคนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่าหากอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย 
อยากให้ทุกคนอยู่ในที่ควรจะอยู่ เคารพกฎหมายในการแข่งขัน ตั้งแต่ กกต. และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.) ด้วย 

กกต. ขอดูหมายศาลกอ่นเรื่องร้องแบ่งเขต รบับริจาคเกิน 1 หมื่น ตอ้งแจ้ง 
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ส่วนที่ 2 คือรัฐบาลรักษาการ ต้องปฏิบัติตามแนวระเบียบของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ ม.169 ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบในการให้คุณให้โทษ ขณะที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงไปหาเสียง 
และผู้สมับสนุน หัวคะแนน หรือ ประชาชน หากทุกคนท าตามสิ่งที่ควรจะเป็นในการบริหารสถานการณ์การเลือกตั้ง  
ก็น่าจะออกมาดี แต่อย่างไรก็ตามในการแข่งขัน ที่มีความรุนแรงตามหน้าข่าว ทาง  กกต. มีมาตรการจะดูแลเรื่องนี้ 
ให้ทุกคนอยู่ในที่ควรจะอยู่ 

ซึ่งทุกวันนี้ได้รับรายงานทุกวัน และเมื่อวานที่มีการยุบสภา ก็เกิดเงื่อนไขใหม่ ท าให้เรานับ 1 ตั้งแต่เมื่อวานนี้ 
ที่ท าให้เงื่อนไข 180 วันหายไป ซึ่งจริง ๆ แล้วเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้เข้มข้น แต่เมื่อมีการรู้พ้ืนที่เขต รู้วันเลือกตั้ ง 
และอยู่ในช่วงพระราชกฤษฎีกายุบสภา ก็คงจะท าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

เมื่อถามถึงเรื่องร้องเรียนในช่วง 180 วันก่อนหน้านี้ นายแสวง กล่าวว่า กกต. ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
เพราะมีเรื่องเวลาเข้ามาด้วย ส่วนเรื่องการร้องเรียนการใช้เงินในการเลือกตั้ง ก็เป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วว่าควรอยู่ในสิ่งที่
ควรจะอยู่ ที่ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้ทุกฝ่ายก็อยากจะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย เช่นเดียวกับ ที่ ILaw และเครือข่าย We Watch ที่จะสังเกตุการณ์เลือกตั้งควบคู่กับ กกต. ขอให้มองว่า 
ไม่ต้องเกรงใจ กกต. เพราะเราไม่มีอะไรปิดบัง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือไปบอกประชาชนอีกต่อหนึ่ง 

เมื่อถามถึงกรณี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักการเมือง ออกมาต่อต้าน รณรงค์ไม่ให้เลือกพรรคภูมิใจไทย  
นายแสวง กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญคนไทยมีสิทธิเสรีภาพทุกคน แต่เวลาใช้สิทธิอะไรก็ต้องเคารพกฎหมาย จึงต้องดู
ข้อเท็จจริง เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว ว่าควรท าได้แค่ไหน เรามีหน้าที่ดูแลก็จะดูตามกฎเกณฑ์ ว่าสิ่งที่ท าผิดกฎหมาย
หรือไม่ หากไม่ผิดกฎหมายก็ท าได้ จึงต้องดูว่าเข้ากฎหมายอะไรหรือไม่ ต้องไปดู ม.73 ที่ระบุไว้ 

เมื่อถามถึงกรณีพรรคการเมืองรับบริจาคท าบุญ ผ่านป้ายหาเสียงและใบปลิว นายแสวง กล่าวว่า เบื้องต้นได้
ตรวจสอบกับกฎหมาย อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตาม ม.68 ผู้สมัคร และพรรคการเมือง สามารถรับบริจาคกับบุคคลได้ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกา ถ้ารวมกันเกิน 1 หมื่น ใน 1 วัน ต้องแจ้ง กกต. ให้ทราบ
ภายใน 7 วัน แต่ข้อเท็จจริงต้องดูส่วนอื่นประกอบไปด้วยว่าคืออะไร 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745 
https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692080 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000026556 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745
https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692080
https://mgronline.com/politics/detail/9660000026556
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นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลประชุม มีมติเห็นชอบวันที่ 14 พ.ค. 2566 
เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 7 พ.ค. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง วันที่ 3 – 7 เม.ย. รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต 
และวันที่ 4- 7 เม.ย. รับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ส านักงาน กกต. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 66 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2566 Section: First Section/เลือกตั้ง/สตรี หน้า: 7(บน) 
 

เคาะวันเลือกตั้ง 
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อ้างอิง :  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2566 Section: First Section/ในประเทศ  

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 
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วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพ่ือติดตามการบริหารงานทั่วไป
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แผนการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการบริหารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือหารือร่วมกันในแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่  22 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบปีที่ 43 เข้าสู่ปีที่ 44 ณ ส านักงาน บริษัท แนวหน้า จ ากัด 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบปีท่ี 43 
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบปะพูดคุย 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 
พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่วิทยากรสภาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 
(ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 โรงแรมธาราชลพฤกษ์ ต าบลบ้านนา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/321118  
 
  

รองเลขาธิการ กกต. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 
แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลเมอืงคุณภาพ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/321118
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วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
การขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. ในประเด็น  “การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบลในช่วงการเลือกตั้ง 2566” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น  
โดยมี นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธ ารงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร  
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสรมิประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. 
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (21 มี.ค. 66) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมกันเพ่ือพิจารณาก าหนดวันเลือกตั้ง 2566 
และวันประกาศรับสมัคร ส.ส. ภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา 

ล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุม กกต. มีมติเลือกวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป 
เนื่องจากอยู่ช่วงเวลา 45 - 60 วันตามกฎหมายภายหลังการยุบสภา โดย กกต. จะแถลงเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง 
ในเวลา 16.00 น. ต่อไป 

โดยหลังจากมีมติ จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ เพ่ือรับทราบ และส่งไปยัง  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อมี พ.ร.ฎ. ยุบสภาฯ ในวันที่ 20 มี.ค. แล้ว กกต. จะต้องประกาศวันเลือกตั้งทั่วไป 
และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันที่  25 มี .ค. และหากนับไทม์ไลน์ของ กกต.  แล้ว 
จะต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 45 - 60 วัน  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ ครม.  เห็นชอบให้กับ กกต.แล้ว รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,945 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559602  

ด่วน ! กกต. เคาะเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เตรียมแถลง 4 โมงเย็น 

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559602
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วันที่ 21 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 5 ฉบับ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
  1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง 
แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
     - วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศก าหนด 

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เปดิรับสมคัร ส.ส. เขต 3 - 7 เม.ย. นี ้
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     - วันที่ 4 – 7  เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 
  1.4 ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 
27 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 
  1.5 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 และ 
15 – 21 พฤษภาคม 2566  
 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ  
  2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี  และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูล 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนเขตเลือกตั้ง 
และท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566  
  2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  2.4 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลายื่นค าขอลงทะเบียน 
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยก าหนดให้ยื่นค าขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 
13 เมษายน 2566  
  2.5 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนน  
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ส าหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่ เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
และท่ีเลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป  
อ้างอิง : https://www.thaipbs.or.th/news/content/325795 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058965  

https://moneyandbanking.co.th/2023/30286/  

https://www.thaipbs.or.th/news/content/325795
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/192936
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058965
https://moneyandbanking.co.th/2023/30286/
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https://www.naewna.com/politic/718944
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:05
หัวข้อข่าว: ด่วนที่สุด! กกต.เคาะ 14 พ.ค.66 'วันเลือกตั้ง'

รหัสข่าว: I-I230321001458

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

20

https://www.naewna.com/politic/718944
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว! วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 เตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230321001464

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7570922
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว! วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 เตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230321001464

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

22

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7570922
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ! วันเลือกตั้งทั่วไป อาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566

รหัสข่าว: I-I230321001474

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000026500
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ 14 พ.ค.วันเข้าคูหาเลือกตั้งส.ส. เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001483

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026477
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ 14 พ.ค.วันเข้าคูหาเลือกตั้งส.ส. เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001483

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

25

https://mgronline.com/politics/detail/9660000026477
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: ชัดเจนแล้ว!กกต.เคาะวันเลือกตั้ง14พ.ค.รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001504

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2124406/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: ชัดเจนแล้ว!กกต.เคาะวันเลือกตั้ง14พ.ค.รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001504

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2124406/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:23
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครส.ส. 3-7 เมษายนนี้

รหัสข่าว: I-I230321001515

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885268
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:23
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครส.ส. 3-7 เมษายนนี้

รหัสข่าว: I-I230321001515

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885268
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:23
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครส.ส. 3-7 เมษายนนี้

รหัสข่าว: I-I230321001515

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

30

https://www.matichon.co.th/politics/news_3885268
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: กกต.เลือกวันเลือกตั้ง 66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230321001629

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/general/596182
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: กกต.เลือกวันเลือกตั้ง 66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230321001629

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/general/596182
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: กกต.เปิด 'รับสมัครเลือกตั้งสส.' 3-7 เม.ย. นี้

รหัสข่าว: I-I230321001641

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545279
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: กกต.เปิด 'รับสมัครเลือกตั้งสส.' 3-7 เม.ย. นี้

รหัสข่าว: I-I230321001641

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545279
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: กกต.เปิด 'รับสมัครเลือกตั้งสส.' 3-7 เม.ย. นี้

รหัสข่าว: I-I230321001641

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

35

https://www.komchadluek.net/news/politics/545279
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566

รหัสข่าว: I-I230321001659

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1238434
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566

รหัสข่าว: I-I230321001659

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

37

https://www.prachachat.net/politics/news-1238434
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566

รหัสข่าว: I-I230321001659

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1238434
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ออกประกาศ5ฉบับ รับสมัครส.ส.3-7เม.ย.66

รหัสข่าว: I-I230321001667

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692076
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I230321001679

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I230321001679

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I230321001679

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I230321001679

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง 2566 เคาะแล้วอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. พร้อมไทม์ไลน์ปฏิทิน

รหัสข่าว: I-I230321001679

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

49

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659681
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:09
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนพรรคการเมือง "ห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง" เปิดรับบริจาคต้องแจ้งก่อน

รหัสข่าว: I-I230321001687

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://moneyandbanking.co.th/2023/30299/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:09
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนพรรคการเมือง "ห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง" เปิดรับบริจาคต้องแจ้งก่อน

รหัสข่าว: I-I230321001687

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://moneyandbanking.co.th/2023/30299/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001694

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_659093
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001694

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_659093
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้งส.ส. 3-7 เมษายนเปิดรับสมัคร

รหัสข่าว: I-I230321001715

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/345938/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้งส.ส. 3-7 เมษายนเปิดรับสมัคร

รหัสข่าว: I-I230321001715

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/345938/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้งส.ส. 3-7 เมษายนเปิดรับสมัคร

รหัสข่าว: I-I230321001715

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/345938/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: กกต.ฝากนายกฯ-นักการเมือง อย่าใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230321001719

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559622
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: กกต.ฝากนายกฯ-นักการเมือง อย่าใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230321001719

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

58

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559622
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: กกต.ฝากนายกฯ-นักการเมือง อย่าใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230321001719

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

59

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559622
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ย้ำ 7 พ.ค. วันใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หยุดยาวต่อเนื่องฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I230321001744

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

60

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ย้ำ 7 พ.ค. วันใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หยุดยาวต่อเนื่องฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I230321001744

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ย้ำ 7 พ.ค. วันใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หยุดยาวต่อเนื่องฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I230321001744

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

62

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ย้ำ 7 พ.ค. วันใช้สิทธิ์ล่วงหน้า หยุดยาวต่อเนื่องฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I230321001744

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

63

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ขอดูหมายศาลก่อนเรื่องร้องแบ่งเขต รับบริจาคเกิน 1 หมื่น ต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321001747

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

64

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ขอดูหมายศาลก่อนเรื่องร้องแบ่งเขต รับบริจาคเกิน 1 หมื่น ต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321001747

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ขอดูหมายศาลก่อนเรื่องร้องแบ่งเขต รับบริจาคเกิน 1 หมื่น ต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321001747

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

66

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต. ขอดูหมายศาลก่อนเรื่องร้องแบ่งเขต รับบริจาคเกิน 1 หมื่น ต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321001747

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

67

https://www.thairath.co.th/news/politic/2659745
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้ง วอนทุกฝ่ายเคารพกม. พรรครับบริจาคทำป้ายหาเสียงได้

รหัสข่าว: I-I230321001763

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7571326
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้ง วอนทุกฝ่ายเคารพกม. พรรครับบริจาคทำป้ายหาเสียงได้

รหัสข่าว: I-I230321001763

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7571326
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้ง วอนทุกฝ่ายเคารพกม. พรรครับบริจาคทำป้ายหาเสียงได้

รหัสข่าว: I-I230321001763

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7571326
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค.เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432510
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค.เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432510
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค.เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432510
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค.เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432510
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "กกต."กางปฏิทินเลือกตั้ง 14 พ.ค.เข้าคูหาหย่อนบัตร รับสมัครส.ส.แบ่งเขต3-7เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230321001824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432510
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: กกต.แถลง 14 พ.ค.เลือกตั้ง 3-7 เม.ย. รับสมัคร ส.ส.-เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I230321001838

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000026542
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ไม่กังวลปมแบ่งเขต ห่วงการแข่งขันรุนแรงขอเคารพกติกา

รหัสข่าว: I-I230321002023

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692080
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ไม่กังวลปมแบ่งเขต ห่วงการแข่งขันรุนแรงขอเคารพกติกา

รหัสข่าว: I-I230321002023

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692080
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: กกต.ไม่กังวลปมแบ่งเขต ห่วงการแข่งขันรุนแรงขอเคารพกติกา

รหัสข่าว: I-I230321002023

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692080
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนพรรคผู้สมัครยึดกม. รับบริจาคเกินหมื่นต้องแจ้ง ดูเป็นกรณี "ชูวิทย์" รณรงค์ไม่ให้เลือกพรรค

รหัสข่าว: I-I230321002026

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026556
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนพรรคผู้สมัครยึดกม. รับบริจาคเกินหมื่นต้องแจ้ง ดูเป็นกรณี "ชูวิทย์" รณรงค์ไม่ให้เลือกพรรค

รหัสข่าว: I-I230321002026

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

81

https://mgronline.com/politics/detail/9660000026556
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นพร้อม 110% เลือกตั้ง 14 พ.ค. เตือน พรรคการเมืองชวนบริจาค เกินหมื่นต่อวันต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321002029

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นพร้อม 110% เลือกตั้ง 14 พ.ค. เตือน พรรคการเมืองชวนบริจาค เกินหมื่นต่อวันต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321002029

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นพร้อม 110% เลือกตั้ง 14 พ.ค. เตือน พรรคการเมืองชวนบริจาค เกินหมื่นต่อวันต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321002029

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

84

https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นพร้อม 110% เลือกตั้ง 14 พ.ค. เตือน พรรคการเมืองชวนบริจาค เกินหมื่นต่อวันต้องแจ้ง

รหัสข่าว: I-I230321002029

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

85

https://www.matichon.co.th/politics/news_3885654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งประกาศราชกิจฯพรุ่งนี้เลือกตั้ง 14 พ.ค. สมัคร 3-7 เม.ย. ชงชื่อนายกฯ 4-7 เม.ย.ไร้ปัญหาแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230321002030

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026554
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งประกาศราชกิจฯพรุ่งนี้เลือกตั้ง 14 พ.ค. สมัคร 3-7 เม.ย. ชงชื่อนายกฯ 4-7 เม.ย.ไร้ปัญหาแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230321002030

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

87

https://mgronline.com/politics/detail/9660000026554
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.เตือนพรรคการเมืองและผู้สมัครปฏิบัติตัวตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230321002033

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

88

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000026572
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : ตามคาดกกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I230321001193

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692070
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : ตามคาดกกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I230321001193

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/692070
https://www.posttoday.com


ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.

รหัสข่าว: C-230322040023(22 มี.ค. 66/05:19)

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

Col.Inch: 64.97 ADValue:  (B/W)  77,964  (FC)  97,455
PRValue : (B/W)  233,892  (FC)  292,365(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.

รหัสข่าว: C-230322040023(22 มี.ค. 66/05:19)

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

Col.Inch: 64.97 ADValue:  (B/W)  77,964  (FC)  97,455
PRValue : (B/W)  233,892  (FC)  292,365(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร...

รหัสข่าว: I-I230321001810

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/321118
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230321001089

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230321001089

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230321001089

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230321001089

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.โคราชยันฟันไม่เลี้ยงใช้อำนาจรัฐหาเสียง-ขรก.วางตัวไม่เป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I230321001701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432496
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.โคราชยันฟันไม่เลี้ยงใช้อำนาจรัฐหาเสียง-ขรก.วางตัวไม่เป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I230321001701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432496
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.โคราชยันฟันไม่เลี้ยงใช้อำนาจรัฐหาเสียง-ขรก.วางตัวไม่เป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I230321001701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432496
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.โคราชยันฟันไม่เลี้ยงใช้อำนาจรัฐหาเสียง-ขรก.วางตัวไม่เป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I230321001701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432496
https://siamrath.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11802
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/เลือกตั้ง

หน้า: 1(ซ้าย), 6

คอลัมน์: เคาะประตูบ้าน: กำชับขรก.เป็นกลาง

รหัสข่าว: C-230322012088(22 มี.ค. 66/04:17)

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

Col.Inch: 10.58 ADValue:  (B/W)  12,696  (FC)  17,457
PRValue : (B/W)  38,088  (FC)  52,371(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

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

103

https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครสส.เขต 3-7 เมษายน เลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230322000434

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719021
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.เคาะเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เตรียมชง ครม.รับทราบ

รหัสข่าว: I-I230321001192

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559602
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.เคาะเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เตรียมชง ครม.รับทราบ

รหัสข่าว: I-I230321001192

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559602
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:16
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I230321001281

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058854
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:16
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I230321001281

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058854
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: จับตา! กกต.เคาะ 14 พ.ค.วันเลือกตั้ง 66 ชง ครม.รับทราบ ลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230321000988

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058858
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: จับตา! กกต.เคาะ 14 พ.ค.วันเลือกตั้ง 66 ชง ครม.รับทราบ ลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230321000988

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058858
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' รอ กกต.ไฟเขียว

รหัสข่าว: I-I230321000986

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545239
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' รอ กกต.ไฟเขียว

รหัสข่าว: I-I230321000986

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545239
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' รอ กกต.ไฟเขียว

รหัสข่าว: I-I230321000986

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545239
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' รอ กกต.ไฟเขียว

รหัสข่าว: I-I230321000986

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545239
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' รอ กกต.ไฟเขียว

รหัสข่าว: I-I230321000986

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545239
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ดูประกาศกกต.ชัดๆ 'วิธีติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.' อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230321001830

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545292
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ดูประกาศกกต.ชัดๆ 'วิธีติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.' อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230321001830

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545292
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ดูประกาศกกต.ชัดๆ 'วิธีติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.' อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230321001830

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545292
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ดูประกาศกกต.ชัดๆ 'วิธีติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.' อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230321001830

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/545292
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กกต. จัดสโมสรคนสื่อเสวนาการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230321001509

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3885315
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กกต. จัดสโมสรคนสื่อเสวนาการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230321001509

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3885315
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กกต. จัดสโมสรคนสื่อเสวนาการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230321001509

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3885315
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’แจกคู่มือ ‘กกต.’ติวเข้มข้อปฏิบัติครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230321001287

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2123925/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’แจกคู่มือ ‘กกต.’ติวเข้มข้อปฏิบัติครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230321001287

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2123925/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’แจกคู่มือ ‘กกต.’ติวเข้มข้อปฏิบัติครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230321001287

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2123925/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’แจกคู่มือ ‘กกต.’ติวเข้มข้อปฏิบัติครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230321001287

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2123925/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’แจกคู่มือ ‘กกต.’ติวเข้มข้อปฏิบัติครม.หลังยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230321001287

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2123925/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: ประชุมครม.รักษาการนัดแรก รองนายกฯ แจงแนวทางปฏิบัติหลังยุบสภา ติดตาม กกต. ถกเคาะวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230321000987

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://moneyandbanking.co.th/2023/30116/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: ประชุมครม.รักษาการนัดแรก รองนายกฯ แจงแนวทางปฏิบัติหลังยุบสภา ติดตาม กกต. ถกเคาะวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230321000987

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://moneyandbanking.co.th/2023/30116/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: 'สติธร' วอน 'กกต.' ใส่ชื่อในบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต ช่วยปชช.ไม่มึน หวั่นกาผิดเบอร์

รหัสข่าว: I-I230321001275

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_658973
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: 'สติธร' วอน 'กกต.' ใส่ชื่อในบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต ช่วยปชช.ไม่มึน หวั่นกาผิดเบอร์

รหัสข่าว: I-I230321001275

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_658973
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: 'สติธร' วอน 'กกต.' ใส่ชื่อในบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต ช่วยปชช.ไม่มึน หวั่นกาผิดเบอร์

รหัสข่าว: I-I230321001275

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_658973
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:25
หัวข้อข่าว: 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ยุบก้าวไกล กล่าวหาปราศรัยพาดพิงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230321001523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:25
หัวข้อข่าว: 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ยุบก้าวไกล กล่าวหาปราศรัยพาดพิงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230321001523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:25
หัวข้อข่าว: 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ยุบก้าวไกล กล่าวหาปราศรัยพาดพิงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230321001523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:25
หัวข้อข่าว: 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ยุบก้าวไกล กล่าวหาปราศรัยพาดพิงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230321001523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:25
หัวข้อข่าว: 'ปดิพัทธ์' จ่อฟ้องกลับ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ยุบก้าวไกล กล่าวหาปราศรัยพาดพิงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230321001523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3885259
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ติวเข้มหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I230321001832

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432507
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ติวเข้มหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I230321001832

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432507
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ติวเข้มหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I230321001832

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มีนาคม 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ติวเข้มหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I230321001832

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432507
https://siamrath.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11802
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง/สตรี

หน้า: 7(บน)

ภาพข่าว: เคาะวันเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230322012096(22 มี.ค. 66/04:24)

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

Col.Inch: 15.27 ADValue:  (B/W)  18,324  (FC)  25,195.50
PRValue : (B/W)  54,972  (FC)  75,586.50(x3)

149



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230322008079(22 มี.ค. 66/04:35)

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

Col.Inch: 45.40 ADValue:  (B/W)  54,480  (FC)  68,100
PRValue : (B/W)  163,440  (FC)  204,300(x3)

150



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12341
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ลุ้นจุดเปลี่ยนเลือกตั้ง 66 '4 ล้านเสียง'นิวโหวตเตอร์

รหัสข่าว: C-230322011032(22 มี.ค. 66/04:06)

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

Col.Inch: 142.51 ADValue:  (B/W)  199,514  (FC)  228,016
PRValue : (B/W)  598,542  (FC)  684,048(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12341
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ลุ้นจุดเปลี่ยนเลือกตั้ง 66 '4 ล้านเสียง'นิวโหวตเตอร์

รหัสข่าว: C-230322011032(22 มี.ค. 66/04:06)

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

Col.Inch: 142.51 ADValue:  (B/W)  199,514  (FC)  228,016
PRValue : (B/W)  598,542  (FC)  684,048(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12341
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: ลุ้นจุดเปลี่ยนเลือกตั้ง 66 '4 ล้านเสียง'นิวโหวตเตอร์

รหัสข่าว: C-230322011032(22 มี.ค. 66/04:06)

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

Col.Inch: 142.51 ADValue:  (B/W)  199,514  (FC)  228,016
PRValue : (B/W)  598,542  (FC)  684,048(x3)

153



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ข่าวลึกปมลับ : รัฐบาลลาโรง กกต.รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230322000278

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/crime/detail/9660000026636
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ข่าวลึกปมลับ : รัฐบาลลาโรง กกต.รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230322000278

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/crime/detail/9660000026636
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ข่าวลึกปมลับ : รัฐบาลลาโรง กกต.รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230322000278

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/crime/detail/9660000026636
https://mgronline.com


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23801
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: พรรคต้องยึดหลักเสรี

รหัสข่าว: C-230322009003(22 มี.ค. 66/01:54)

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

Col.Inch: 29.76 ADValue:  (B/W)  29,760  (FC)  59,520
PRValue : (B/W)  89,280  (FC)  178,560(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23801
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230322009015(22 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.62 ADValue:  (B/W)  95,620  (FC)  191,240
PRValue : (B/W)  286,860  (FC)  573,720(x3)

158



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23801
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230322009015(22 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.62 ADValue:  (B/W)  95,620  (FC)  191,240
PRValue : (B/W)  286,860  (FC)  573,720(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23801
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230322009015(22 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.62 ADValue:  (B/W)  95,620  (FC)  191,240
PRValue : (B/W)  286,860  (FC)  573,720(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23801
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: เลือกตั้งกันแบบ "ศรีธนญชัย"

รหัสข่าว: C-230322009020(22 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 44.56 ADValue:  (B/W)  44,560  (FC)  89,120
PRValue : (B/W)  133,680  (FC)  267,360(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26823
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230322004019(22 มี.ค. 66/02:18)

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

Col.Inch: 106.13 ADValue:  (B/W)  100,823.50  (FC)  191,034
PRValue : (B/W)  302,470.50  (FC)  573,102(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26823
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230322004019(22 มี.ค. 66/02:18)

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

Col.Inch: 106.13 ADValue:  (B/W)  100,823.50  (FC)  191,034
PRValue : (B/W)  302,470.50  (FC)  573,102(x3)

163



ปีที่: - ฉบับที่: 26823
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230322004019(22 มี.ค. 66/02:18)

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

Col.Inch: 106.13 ADValue:  (B/W)  100,823.50  (FC)  191,034
PRValue : (B/W)  302,470.50  (FC)  573,102(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึกปมลับ: รัฐบาลลาโรง กกต.รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต

รหัสข่าว: C-230322040075(22 มี.ค. 66/04:02)

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

Col.Inch: 81.09 ADValue:  (B/W)  97,308  (FC)  121,635
PRValue : (B/W)  291,924  (FC)  364,905(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึกปมลับ: รัฐบาลลาโรง กกต.รับไม้ต่อ มีเสียว ปมแบ่งเขต

รหัสข่าว: C-230322040075(22 มี.ค. 66/04:02)

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

Col.Inch: 81.09 ADValue:  (B/W)  97,308  (FC)  121,635
PRValue : (B/W)  291,924  (FC)  364,905(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-230322040070(22 มี.ค. 66/04:13)

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

Col.Inch: 108.60 ADValue:  (B/W)  130,320  (FC)  162,900
PRValue : (B/W)  390,960  (FC)  488,700(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-230322040070(22 มี.ค. 66/04:13)

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

Col.Inch: 108.60 ADValue:  (B/W)  130,320  (FC)  162,900
PRValue : (B/W)  390,960  (FC)  488,700(x3)

168



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3914
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-230322040070(22 มี.ค. 66/04:13)

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

Col.Inch: 108.60 ADValue:  (B/W)  130,320  (FC)  162,900
PRValue : (B/W)  390,960  (FC)  488,700(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: 54 วันอันตรายของจริง

รหัสข่าว: C-230322008067(22 มี.ค. 66/04:37)

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

Col.Inch: 37.47 ADValue:  (B/W)  44,964  (FC)  56,205
PRValue : (B/W)  134,892  (FC)  168,615(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: แนวทางปฏิบัติ ครม.หลัง 'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-230322008066(22 มี.ค. 66/04:38)

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

Col.Inch: 94.08 ADValue:  (B/W)  112,896  (FC)  141,120
PRValue : (B/W)  338,688  (FC)  423,360(x3)

171



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: แนวทางปฏิบัติ ครม.หลัง 'ยุบสภา'

รหัสข่าว: C-230322008066(22 มี.ค. 66/04:38)

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

Col.Inch: 94.08 ADValue:  (B/W)  112,896  (FC)  141,120
PRValue : (B/W)  338,688  (FC)  423,360(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เลือกตั้ง 14 พ.ค. บทพิสูจน์ 'ก้าวไกล' วันไร้ตัวช่วย

รหัสข่าว: C-230322008058(22 มี.ค. 66/04:39)

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

Col.Inch: 93.15 ADValue:  (B/W)  111,780  (FC)  139,725
PRValue : (B/W)  335,340  (FC)  419,175(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9624
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เลือกตั้ง 14 พ.ค. บทพิสูจน์ 'ก้าวไกล' วันไร้ตัวช่วย

รหัสข่าว: C-230322008058(22 มี.ค. 66/04:39)

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

Col.Inch: 93.15 ADValue:  (B/W)  111,780  (FC)  139,725
PRValue : (B/W)  335,340  (FC)  419,175(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 1(ขวา), 5

คอลัมน์: ทางเสือผ่าน: เลือกตั้งเงินจะสะพัด บัตรจะเขย่ง

รหัสข่าว: C-230322021056(22 มี.ค. 66/04:59)

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

Col.Inch: 57.47 ADValue:  (B/W)  48,849.50  (FC)  60,343.50
PRValue : (B/W)  146,548.50  (FC)  181,030.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 1(ขวา), 5

คอลัมน์: ทางเสือผ่าน: เลือกตั้งเงินจะสะพัด บัตรจะเขย่ง

รหัสข่าว: C-230322021056(22 มี.ค. 66/04:59)

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

Col.Inch: 57.47 ADValue:  (B/W)  48,849.50  (FC)  60,343.50
PRValue : (B/W)  146,548.50  (FC)  181,030.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ว่าด้วยการยุบพรรค

รหัสข่าว: C-230322021003(22 มี.ค. 66/05:02)

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

Col.Inch: 46.14 ADValue:  (B/W)  39,219  (FC)  48,447
PRValue : (B/W)  117,657  (FC)  145,341(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230322021037(22 มี.ค. 66/05:13)

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

Col.Inch: 116.49 ADValue:  (B/W)  99,016.50  (FC)  122,314.50
PRValue : (B/W)  297,049.50  (FC)  366,943.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230322021037(22 มี.ค. 66/05:13)

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

Col.Inch: 116.49 ADValue:  (B/W)  99,016.50  (FC)  122,314.50
PRValue : (B/W)  297,049.50  (FC)  366,943.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230322021037(22 มี.ค. 66/05:13)

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

Col.Inch: 116.49 ADValue:  (B/W)  99,016.50  (FC)  122,314.50
PRValue : (B/W)  297,049.50  (FC)  366,943.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25031
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230322021037(22 มี.ค. 66/05:13)

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

Col.Inch: 116.49 ADValue:  (B/W)  99,016.50  (FC)  122,314.50
PRValue : (B/W)  297,049.50  (FC)  366,943.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230323038018(22 มี.ค. 66/06:04)

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

Col.Inch: 44.94 ADValue:  (B/W)  53,928  (FC)  74,151
PRValue : (B/W)  161,784  (FC)  222,453(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230323038018(22 มี.ค. 66/06:04)

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

Col.Inch: 44.94 ADValue:  (B/W)  53,928  (FC)  74,151
PRValue : (B/W)  161,784  (FC)  222,453(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230323038011(22 มี.ค. 66/06:05)

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

Col.Inch: 37.48 ADValue:  (B/W)  44,976  (FC)  61,842
PRValue : (B/W)  134,928  (FC)  185,526(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15300
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ผลกระทบจากการยุบสภา 66

รหัสข่าว: C-230322005165(22 มี.ค. 66/06:12)

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

Col.Inch: 94.59 ADValue:  (B/W)  118,237.50  (FC)  151,344
PRValue : (B/W)  354,712.50  (FC)  454,032(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15300
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ผลกระทบจากการยุบสภา 66

รหัสข่าว: C-230322005165(22 มี.ค. 66/06:12)

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

Col.Inch: 94.59 ADValue:  (B/W)  118,237.50  (FC)  151,344
PRValue : (B/W)  354,712.50  (FC)  454,032(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5551
วันที่: พฤหัสบดี 23 - อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทนำ

หน้า: 2(บน)

หัวข้อข่าว: ประชาชาติธุรกิจ: ยุบสภาเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230323023005(22 มี.ค. 66/06:18)

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

Col.Inch: 40.12 ADValue:  (B/W)  44,132  (FC)  54,162
PRValue : (B/W)  132,396  (FC)  162,486(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15300
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230322005001(22 มี.ค. 66/06:18)

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

Col.Inch: 81.44 ADValue:  (B/W)  101,800  (FC)  130,304
PRValue : (B/W)  305,400  (FC)  390,912(x3)

188



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15300
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230322005001(22 มี.ค. 66/06:18)

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

Col.Inch: 81.44 ADValue:  (B/W)  101,800  (FC)  130,304
PRValue : (B/W)  305,400  (FC)  390,912(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15300
วันที่: พุธ 22 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230322005001(22 มี.ค. 66/06:18)

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

Col.Inch: 81.44 ADValue:  (B/W)  101,800  (FC)  130,304
PRValue : (B/W)  305,400  (FC)  390,912(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323035011(22 มี.ค. 66/07:23)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323035011(22 มี.ค. 66/07:23)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323035011(22 มี.ค. 66/07:23)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะพาที: ได้เวลา "กบเลือกนาย" ต้องคิดให้ดี "ก่อนเลือก"

รหัสข่าว: C-230323039043(22 มี.ค. 66/07:27)

Thai Rath (Mid-Day)
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: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: ถนนทุกสายสู่เลือกตั้ง14พค.

รหัสข่าว: C-230323037066(22 มี.ค. 66/07:27)

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

Col.Inch: 30.25 ADValue:  (B/W)  36,300  (FC)  49,912.50
PRValue : (B/W)  108,900  (FC)  149,737.50(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323039039(22 มี.ค. 66/07:39)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323039039(22 มี.ค. 66/07:39)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323039039(22 มี.ค. 66/07:39)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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