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ข่าวประจ าวันที่ 28 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 95/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข สร้างพลเมืองคุณภาพ 

2 96/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง”  
ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม. 

 

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

สาธารณสุขบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม. 

3 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. - สธ. ลงนามความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยฯ 
5 

2 MGR ออนไลน์ กกต. จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ทางการปกครอง 
หวังดึง อสม. ทั่วประเทศให้ความรู้กับ ปชช. 

6 

3 แนวหน้าออนไลน์ กกต.  - สธ.  ร่างมาตรการ 3 ขั้นตอน ‘ผู้ติดเชื้อ’ เลือกตั้ ง  
‘ส.ก. - ผู้ว่าฯกทม.’ ได ้ 

8 

4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ลงนามร่วม สธ. ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” เตรียมออก
มาตรการให้ผู้ป่วยโควิดเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.” 

10 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "วิทยากรเขตเลือกตั้ง" 12 
6 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นครนายก รับฟังปัญหาและอุปสรรค

การจัดการเลือกตั้ง 
13 

7 ช่อสะอาดออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. หารือนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของ กกต. 

14 

8 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับ
นโยบาย 

16 

9 Nationtv ออนไลน์ กกต. ยกค าร้อง "ไกรเดช บุนนาค" ยันตัดสิทธิ์สมัคร "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 17 
10 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ยโสธร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยฯ 
22 

11 มติชนออนไลน์ 'กกต. ชลบุรี' เผยเลือก 'นายกเมืองพัทยา' ยังไร้เรื่องร้องเรียน ตั้งเป้าคน 
70% มาใช้สิทธิ 

26 

12 MGR ออนไลน์ กกต. ชลบุรี พร้อมจัดเลือกตั้งนายก - สมาชิกเมืองพัทยา ยังไร้เหตุทุจริต 
ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ 70% 

28 

13 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. ชลบุรี พร้อมจัดเลือกตั้งนายกฯ - สมาชิกเมืองพัทยา ยังไร้เหตุทุจริต 
ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ 70% 

30 

14 แนวหน้าออนไลน์ 'กกต. ชลบุรี' พร้อมจัดเลือกตั้งนายกฯ - สมาชิกเมืองพัทยา ชี้ยังไร้เหตุทุจริต 31 
15 Theworldnews 

ออนไลน์ 
'กกต. ชลบุรี' เผยเลือก 'นายกเมืองพัทยา' ยังไร้เรื่องร้องเรียน ตั้งเป้า 
คน 70% มาใช้สิทธิ 

33 

16 NNT ออนไลน์ สนง. กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดติวเข้ม
สร้างวิทยากรประชาธิปไตย ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ส่งเสริม 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

34 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ไม่จบ ! เลือกตั้งนายกอบต. โคกใหญ่ หลังนับคะแนนใหม่เท่ากันจับสลากแพ้ 

ขู่ฟ้องศาล 
36 

2 plus.thairath 
ออนไลน์ 

เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล 
ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ 

38 

3 news.trueid ออนไลน์ 'สมชัย' ชง กกต. ตั้งคณะท างานไต่สวนสอบ 'เสกสกล' ปมคลิปเสียง  
หวั่นเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

45 

4 news.trueid ออนไลน์ 'สมชัย' จ่อยื่นถาม กกต. ศุกร์นี้ หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม  
วาระแจกใบส้ม "สุรพล" 

47 

5 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมชัย’ จี้ กกต. ตั้งคณะท างานไต่สวนสอบ ‘เสกสกล’ ปมคลิปเสียง 49 
6 ข่าวสดออนไลน์ ยังไม่จบ ! “สมชัย” ลุยต่อ ยื่น กกต. สอบ “แรมโบ้” ปมคลิปเสียง  

15 ล้าน ส่อผิด กม. เลือกตั้ง 
50 

7 Khaoja ออนไลน์ ยังไม่จบ ! “สมชัย” ลุยต่อ ยื่น กกต. สอบ “แรมโบ้” ปมคลิปเสียง 
15 ล้าน ส่อผิด กม. เลือกตั้ง 

52 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็กเสรีรวมไทย จี้ถาม 'กกต.' กรณแีจกใบส้ม 'สุรพล' 53 
9 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' เตรียมยื่นถาม กกต. ศุกร์นี้ ! หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม 

วาระแจกใบส้ม 'สุรพล' 
55 

10 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'สมชัย' ชง กกต. ตั้งคณะท างานไต่สวนสอบ 'เสกสกล' ปมคลิปเสียง  
หวั่นเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

57 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ งานเข้า ! กกต. สอบ 'แรมโบ้' - 1 คนโดดประชุมกรณีแจกใบส้ม 58 
12 thekey.news 

ออนไลน์ 
"สมชัย” จี้ กกต. ตั้งคณะท างานสอบสวน "แรมโบ้” ปมคลิปหลุด 
โควตาหวย 29 เม.ย. 

60 

13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เตรียมถาม กกต. หลังพบกรรมการขาดประชุม 62 
14 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จี้ กกต. แจงแจกใบส้มขาดประชุม 1 คน 65 
15 thekey.news 

ออนไลน์ 
"แรมโบ้ - จุรีพร” เข้าข่ายผิด ก.ม. เลือกตั้ง กมธ. จ่อเชิญ "ทนายตั้ม -
กกต.” ให้ข้อมูล 

66 

16 สยามรัฐออนไลน์ "กมธ.ป.ป.ช. สภาฯ" ชี้ "แรมโบ้ – จุรีพร" ส่อเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี 62 
ปมคลิปเสียง 15 ล้าน 

68 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ ส่อผิดกฎหมาย ! กมธ.ป.ป.ช. ลุยสอบคลิป 'แรมโบ้ - จุรีพร' 70 
18 มติชนออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก ‘ทนายตั้ม - กกต.’ ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว  

‘แรมโบ้’ หยอกยืมเงิน 
72 

19 MGR ออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. เร่งสอบคลิปเสียง "แรมโบ้ - จุรีพร” ส่อเข้าข่ายผิด กม.
เลือกตั้งปี 62 

74 

20 แนวหน้าออนไลน์ 'กมธ.ป.ป.ช.' ชี้เปรี้ยง ! 'แรมโบ้ - จุรีพร' ส่อผิดกม.เลือกตั้งปมคลิปเสียง 
15 ล้าน 

76 

21 msn ออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก 'ทนายตั้ม - กกต.' ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว 'แรมโบ้' 
หยอกยืมเงิน 

78 

22 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก 'ทนายตั้ม - กกต.' ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว 'แรมโบ้' 
หยอกยืมเงิน 

80 

23 Innnews ออนไลน์ "แรมโบ้ - จุรีพร"งานเข้าอีก ! คาดเข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้งปี 62 81 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ.ปปช. เร่งสอบคลิปเสียง แรมโบ้ - จุรีพร 83 
25 Newtv ออนไลน์ กมธ. เตรียมเชิญ "ทนายตั้ม - กกต." ให้ข้อมูลปมคลิปเสียงเงินหวย 85 
26 MGR ออนไลน์ กมธ.กม.ลูก แก้ ม.12 ร่างเลือกตั้ง ส.ส. เพ่ิมค าเป็นบัญชีรายชื่อ 

ของพรรคการเมืองใด ยังไม่ยุติวิธีลงคะแนน 
86 

27 Innnews ออนไลน์ กมธ. มีมติแก้มาตรา 12 ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 89 
28 ไทยรัฐออนไลน์ ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร. 

ส่ง “สมรักษ”์ ชิง ส.ส. 
92 

29 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

'แรมโบ้' เข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้ง 'สมชัย' จี้ กกต. ตั้งทีมสอบคลิป 15 ล้าน 102 

30 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปชป. อีสานเชียร์ “จุรินทร์” น าทัพสู้ศึก พปชร. เปิดตัว “สมรักษ์” 103 
31 หนังสือพิมพ์มติชน แจมปาร์ตี้ 15 ส.ส. - หยั่งแต้มโหวต 'เฮ้ง' เช็กเสียง 106 
32 หนังสือพิมพ์มติชน ตรวจแนวรบเลือกตั้ง พรรคการเมืองขยับ - สู้รับมือ 110 
33 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
พลิกต าราหาเสียงผู้ว่าฯ กทม. 112 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
34 หนังสือพิมพ์มติชน คะแนน ความนิยม ของ “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” 116 
35 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยุบรวมสู้ ลต. ใหม่มติ 4 พรรคเล็ก 118 
36 หนังสือพิมพ์มติชน เฮ้งบุกแจมปาร์ตี้ 15 ส.ส. พรรคเล็กเช็กเสียงโหวต 122 
 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : บ.ก. ตอบจดหมาย 126 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

กระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ 
บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต. - สธ. ลงนามความร่วมมอื  
สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.10 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ 
บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278436  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278436
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 กกต. จับมอื สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู ้
ทางการปกครอง หวังดึง อสม. ทั่วประเทศให้ความรู้กับ ปชช. 

 

 

 

 

 

 

 
28 เม.ย. 2565 12:28   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง  
ในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  
กับส านักงาน กกต.ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
  
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒ นาก้าวไปข้างหน้าด้วย 
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 
อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.  เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 
2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
มาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน 
คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่าง
ลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000040376   

https://mgronline.com/politics/detail/9650000040376
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต. - สธ. ร่างมาตรการ 3 ขั้นตอน  
‘ผู้ติดเชื้อ’ เลอืกตั้ง ‘ส.ก. – ผู้ว่าฯ กทม.’ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง  
ในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  
กับส านักงาน กกต.ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
  
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใ จ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วย  
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 
อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.  เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 
2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
มาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน 
คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่าง
ลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/650216  
  

https://www.naewna.com/politic/650216
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 กกต. ลงนามร่วม สธ. ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ”  
เตรียมออกมาตรการให้ผู้ป่วยโควิดเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.” 

 
 

 

 

 

 

 

28 เมษายน 2565 เวลา 13:21 น.  
 
 

 

 

 

 
 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง  
ในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  
กับส านักงาน กกต.ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใ จ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วย  
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
ให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย 
อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.  เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 
2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
มาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน 
คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่าง
ลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/343590   

https://siamrath.co.th/n/343590
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
ในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม "วิทยำกรเขตเลือกตั้ง" ส ำหรับกำรฝึกอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธีเปิดกำรฝึกอบรมดังกล่ำว โดยมี นำยส ำรำญ ตันพำนิช 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร และคณะวิทยำกร พร้อมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
วิทยำกรเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "วิทยากรเขตเลือกตั้ง"  

ส าหรับการฝึกอบรมเจา้พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
ในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม "วิทยำกรเขตเลือกตั้ง" ส ำหรับกำรฝึกอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธีเปิดกำรฝึกอบรมดังกล่ำว โดยมี นำยส ำรำญ ตันพำนิช 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร และคณะวิทยำกร พร้อมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
วิทยำกรเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/278442  
 
 

ประธาน กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "วิทยากรเขตเลอืกตั้ง" 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/278442
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วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 12.48 น. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร 
ได้จัดให้มีโครงกำรอบรมวิทยำกรเขตเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กล่ำวรำยงำน โดยผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยำกรเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร  
และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ 
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

กกต. จัดฝึกอบรม “วทิยากรเขตเลือกตั้ง” 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม. 
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ส ำหรับกำรจัดฝึกอบรม “วิทยำกรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยำกรเขตเลือกตั้งมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.)ให้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดกำรร้องคัดค้ำนรวมทั้งสร้ำงกำรยอมรับเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนของ กปน. และ รปภ. ส ำหรับกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้รับควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติซึ่งจะมีกำรแนะน ำ เครื่องมือ
และสื่อประกอบกำรอบรม กำรรับฟังบรรยำยขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของ กปน. และ รปภ. ตำมหลักสูตร 
กำรรับชมวีดิทัศน์กำรจัดหน่วยเลือกตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน. และ รปภ.  ในสถำนกำรณ์ COVID – 19 
กำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน. และ รปภ. ในกำรจัดกำรออกเสียงลงคะแนน 

โดยจ ำลองฐำนกำรฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐำน ประกอบด้วย  ฐำนที่ 1 กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์ 
บัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง กำรเตรียมจัดสถำนที่เลือกตั้ ง และกำรออกเสียงลงคะแนนฐำนที่ 2 
กำรจัดสถำนที่นับคะแนน กำรนับคะแนน กำรรำยงำนผลคะแนน และกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรนับคะแนน 
และฐำนที่ 3 กำรจัดท ำและกำรตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งกำรชี้แจงรูปแบบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร (อสส.) กำรวำงแผนจัดฝึกอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ ด ำเนินกำรเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) 
และอำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร (อสส.) 

ในกำรนี้ กำรจัดโครงกำรดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรและถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) อย่ำงเคร่งครัด 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร หรือ สำยด่วน 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278409 

 

 

 

 

 

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278409
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วันที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดนครนำยก รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ 
จังหวัดนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก   

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 12.42 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 เมษำยน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิก  
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นท่ีผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก   

ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปส รรคต่ำง ๆ  
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก  
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278406     

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นครนายก  
รับฟังปัญหาและอุปสรรคการจัดการเลอืกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278406
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วันที่ 27 เมษำยน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหำร เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ครั้งที่ 11 
ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อำคำรรัฐสภำ 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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27 เมษำยน 2565 
 

 

 

 

 

 
วันที่  26 เมษำยน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หำรือร่วมกับ 

นายสุธนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
นำงสำวสุธิดำ โชคพระสมบัติ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำเครือข่ำย เพ่ือด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ภำรกิจของ กกต. ทำงภำคีเครือข่ำย(ดีเจประชำธิปไตย) โดยสื่อวิทยุของสมำคมสื่อช่อสะอำด จ ำนวน 421  
สถำนีทั่วประเทศ ในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ ห้องท ำงำนรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  ชั้น 6 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ ส ำนักประชำสัมพันธ์ กกต. จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยกำร กกต. ขอบอก โดยออกอำกำศทุกวันพุธ 
เวลำ 19.30 น. และรำยกำรเปิดประตูสู่ กกต. ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์ เวลำ 19.30 – 20.00 น. ร่วมกับสมำคม 
สื่อช่อสะอำด เพ่ือร่วมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง บนควำมมุ่งมั่น สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม  
และชอบดว้ยกฎหมำย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2565 เป็นต้นไป 
อ้ำงอิง : https://shorturl.asia/sMN91  

รองเลขาธิการ กกต. หารือนายกสมาคมสื่อชอ่สะอาด  
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต. 

https://shorturl.asia/sMN91
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ข่าวอ้างอิง 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
28 เมษายน 2022

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้หารือระดับนโยบาย เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นวาระ
แห่งชาติ 
***** ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน 
ดังนั้นเพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.65 เวลา 09.30 ที่ลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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*****การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการสนับสนุน ในเชิงนโยบายร่วมกันในการ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ก าหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นวาระแห่งชาติ ก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวง
สาธารณสุขในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพแก่เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกแห่ง 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ศส.ปชต. ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแกนน าขับเคลื่อนกิจกรรม ในพ้ืนที่ชุมชนอีกด้วย “พลังของชาว อสม.และ ศส.ปชต.จะ
เป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การสร้างพลเมืองคุณภาพ เพ่ือความแข็งแกร่งและยั่งยืนของบ้านเมือง”   
 
อ้างอิ : https://siamtongtin.com/domestic/37431/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519513304468623360?t=sm0ndvPrPVRzXV6MHKZ-
Ag&s=06  
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กกต. จัดฝึกอบรม “วิทยำกรเขตเลือกตั้ง”ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
ส.ก. - ผู้ว่ำฯ กทม. 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565, 12.48 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยมี นำยอิทธิพร บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง กล่าวรายงาน โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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ส าหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรเขตเลือกตั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจ และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.)  ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องคัดค้านรวมทั้งสร้างการยอมรับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะมีการแนะน า
เครื่องมือและสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ของ กปน. และ รปภ.  
ตามหลักสูตรการรับชมวีดิทัศน์การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ.  ในสถานการณ์ 
COVID – 19การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 

โดยจ าลองฐานการฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ 
บัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ ง และการออกเสียงลงคะแนนฐานที่ 2 
การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน และการด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน 
และฐานที่ 3 การจัดท าและการตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) 
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 

ในการนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 
1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278409  
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กกต. - สธ. ลงนำมควำมร่วมมือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยฯ 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565, 14.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยอนุทิน ชำญวีร
กูล รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณะสุข ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมี นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำย
แสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้แก่ นำย
กิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นำยวีระ ยี่แพร และนำงสำวสุรณี ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278436  
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กกต. จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ทางการปกครอง หวังดึง อสม. ทั่วประเทศ 
ให้ความรู้กับ ปชช. 
28 เม.ย. 2565 12:28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
รมว.สาธารณสุขและนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
เป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต. ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลง 
ในครั้งนี ้
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เ พ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมือง
พัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่
ประชาชน 
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 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้ง 
ระดับ อบต. และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม. เข้ามาประจ าหน่วย
เลือกตั้งหน่วยละ2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏ 
มีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวง
สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน 
ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านจะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตร 
การร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่างลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000040376 
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กกต. - สธ. ร่างมาตรการ 3 ขั้นตอน ‘ผู้ติดเชื้อ’ เลือกตั้ง ‘ส.ก. – ผู้ว่าฯ กทม.’ ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
รมว.สาธารณสุขและนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
เป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต. ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลง 
ในครั้งนี ้
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เ พ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมือง
พัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่
ประชาชน 
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 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้ง 
ระดับ อบต. และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม. เข้ามาประจ าหน่วย
เลือกตั้งหน่วยละ2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏ 
มีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวง
สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน 
ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านจะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตร 
การร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่างลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/650216  
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กกต. ลงนามร่วม สธ. ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” เตรียมออกมาตรการให้ผู้ป่วยโควิดเลือกตั้ง  
“ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.” 
28 เมษายน 2565 เวลา 13:21 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (28 เมษายน 2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
รมว.สาธารณสุขและนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
เป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้การบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต. ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการลงนามข้อตกลง 
ในครั้งนี ้
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เ พ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมือง
พัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะถ้าระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ก็การมีพลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่ส าคัญนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่
ประชาชน 
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 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้ง 
ระดับ อบต. และเทศบาล ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม. เข้ามาประจ าหน่วย
เลือกตั้งหน่วยละ2 คน ในการดูแลความปลอดภัยในการออกมาลงคะแนนของประชาชน ก็ไม่ปรากฏ 
มีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ร่วมหารือกับกระทรวง
สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน 
ตรวจ ATK ได้เอง ตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านจะไปเลือกตั้งอย่างไร โดยได้ร่างแผนมาตร 
การร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนนและในระหว่างลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/343590  
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ประธำนกกต. เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม "วิทยำกรเขตเลือกตั้ง" 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565, 14.18 น. 
 
 

 

 

 
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม "วิทยากรเขตเลือกตั้ง" ส าหรับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำงสำวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมี นายส าราญ ตัน
พานิช ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร และคณะวิทยากร พร้อมผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ณ 
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/278442  
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กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. นครนำยก รับฟังปัญหำและอุปสรรคกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565, 12.42 น. 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครนายก รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัด  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดนครนายก   

ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278406    
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กกต. เชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 

28 เมษายน 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/37411/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519492093458100225?t=W7Bud9LwhkZ2wPjH6z1x
ag&s=06  
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https://www.nationtv.tv/news/378871285
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

รหัสข่าว: I-I220427002349

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343296
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

รหัสข่าว: I-I220427002349

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343296
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

รหัสข่าว: I-I220427002349

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343296
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

รหัสข่าว: I-I220427002349

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

25

https://siamrath.co.th/n/343296
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: 'กกต.ชลบุรี' เผยเลือก 'นายกเมืองพัทยา' ยังไร้เรื่องร้องเรียน ตั้งเป้าคน 70% มาใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220427002361

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3311953
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: 'กกต.ชลบุรี' เผยเลือก 'นายกเมืองพัทยา' ยังไร้เรื่องร้องเรียน ตั้งเป้าคน 70% มาใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220427002361

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

27

https://www.matichon.co.th/politics/news_3311953
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี พร้อมจัดเลือกตั้งนายก-สมาชิกเมืองพัทยา ยังไร้เหตุทุจริต ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ 70%

รหัสข่าว: I-I220428000438

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040054
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี พร้อมจัดเลือกตั้งนายก-สมาชิกเมืองพัทยา ยังไร้เหตุทุจริต ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ 70%

รหัสข่าว: I-I220428000438

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040054
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี พร้อมจัดเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา ยังไร้เหตุทุจริต ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ 70%

รหัสข่าว: I-I220428000441

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

30

https://khao24h.net/politic/news-7-4-0964817200bdf0528c6875b8269aa627
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: 'กกต.ชลบุรี'พร้อมจัดเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา ชี้ยังไร้เหตุทุจริต

รหัสข่าว: I-I220428000443

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: 'กกต.ชลบุรี'พร้อมจัดเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา ชี้ยังไร้เหตุทุจริต

รหัสข่าว: I-I220428000443

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'กกต.ชลบุรี' เผยเลือก 'นายกเมืองพัทยา' ยังไร้เรื่องร้องเรียน ตั้งเป้าคน 70% มาใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220428000446

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

33

https://theworldnews.net/th-news/kkt-chlburii-ephyeluue-k-naaykemuue-ngphathyaa-yangaireruue-ngr-ngeriiyn-tangepaakhn-70-maaaichsiththi
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 12:56
หัวข้อข่าว: สนง.กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย ออกไปให้...

รหัสข่าว: I-I220427001369

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

34

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220427110446997
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 12:56
หัวข้อข่าว: สนง.กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย ออกไปให้...

รหัสข่าว: I-I220427001369

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

35

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220427110446997
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ไม่จบ! เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังนับคะแนนใหม่เท่ากันจับสลากแพ้ ขู่ฟ้องศาล

รหัสข่าว: I-I220428000471

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/278345
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ไม่จบ! เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังนับคะแนนใหม่เท่ากันจับสลากแพ้ ขู่ฟ้องศาล

รหัสข่าว: I-I220428000471

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

37

https://www.banmuang.co.th/news/region/278345
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

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

38

https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:02
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง กทม. งบโฆษณาสะพัด 200 ล้าน การใช้สื่อรูปแบบเดิมไม่ได้ผล ต้องสร้างคอนเทนต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220427001381

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/money/101436
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชงกกต. ตั้งคณะทำงานไต่สวนสอบ 'เสกสกล' ปมคลิปเสียง หวั่นเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220427001537

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/9wYOojK1EMzR
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชงกกต. ตั้งคณะทำงานไต่สวนสอบ 'เสกสกล' ปมคลิปเสียง หวั่นเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220427001537

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/9wYOojK1EMzR
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' จ่อยื่นถามกกต.ศุกร์นี้ หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม วาระแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220427001541

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

47

https://news.trueid.net/detail/qNqb75PgJ0WR
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' จ่อยื่นถามกกต.ศุกร์นี้ หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม วาระแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220427001541

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/qNqb75PgJ0WR
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ‘สมชัย’ จี้ กกต. ตั้งคณะทำงานไต่สวนสอบ ‘เสกสกล’ ปมคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220427001551

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

49

https://www.naewna.com/politic/649925
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! สมชัย ลุยต่อ ยื่นกกต.สอบ แรมโบ้ ปมคลิปเสียง 15 ล้าน ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220427001552

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

50

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7019287
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! สมชัย ลุยต่อ ยื่นกกต.สอบ แรมโบ้ ปมคลิปเสียง 15 ล้าน ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220427001552

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7019287
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! สมชัย ลุยต่อ ยื่นกกต.สอบ แรมโบ้ ปมคลิปเสียง 15 ล้าน ส่อผิดกม.เลือกตั้ง - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220427001558

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%A2%E0%B8%B7/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: เด็กเสรีรวมไทย จี้ถาม 'กกต.' กรณีแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220427001891

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/130909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: เด็กเสรีรวมไทย จี้ถาม 'กกต.' กรณีแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220427001891

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

54

https://www.thaipost.net/politics-news/130909/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตรียมยื่นถามกกต.ศุกร์นี้! หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม วาระแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220427001895

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649931
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตรียมยื่นถามกกต.ศุกร์นี้! หลังพบกรรมการ 1 คนขาดประชุม วาระแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220427001895

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

56

https://www.naewna.com/politic/649931
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชงกกต. ตั้งคณะทำงานไต่สวนสอบ 'เสกสกล' ปมคลิปเสียง หวั่นเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220427001936

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

57

https://theworldnews.net/th-news/smchay-chngkkt-tangkhnathamngaanaitswns-b-eskskl-pmkhlipesiiyng-hwanekhaakhaayphidkdhmaayeluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: งานเข้า! กกต.สอบ 'แรมโบ้' - 1 คนโดดประชุมกรณีแจกใบส้ม | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220427001964

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/994161/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: งานเข้า! กกต.สอบ 'แรมโบ้' - 1 คนโดดประชุมกรณีแจกใบส้ม | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220427001964

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

59

https://www.dailynews.co.th/news/994161/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 02:04
หัวข้อข่าว: "สมชัย”จี้กกต.ตั้งคณะทำงานสอบสวน "แรมโบ้” ปมคลิปหลุดโควตาหวย29เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220428000002

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/75890/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 02:04
หัวข้อข่าว: "สมชัย”จี้กกต.ตั้งคณะทำงานสอบสวน "แรมโบ้” ปมคลิปหลุดโควตาหวย29เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220428000002

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/75890/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:47
หัวข้อข่าว: เตรียมถามกกต.หลังพบกรรมการขาดประชุม

รหัสข่าว: I-I220427001565

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-931688
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:47
หัวข้อข่าว: เตรียมถามกกต.หลังพบกรรมการขาดประชุม

รหัสข่าว: I-I220427001565

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-931688
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:47
หัวข้อข่าว: เตรียมถามกกต.หลังพบกรรมการขาดประชุม

รหัสข่าว: I-I220427001565

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-931688
https://tna.mcot.net


ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จี้กกต.แจงแจกใบส้มขาดประชุม1คน

รหัสข่าว: C-220428004129(28 เม.ย. 65/04:16)

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

Col.Inch: 12.13 ADValue:  (B/W)  11,523.50  (FC)  21,834
PRValue : (B/W)  34,570.50  (FC)  65,502(x3)

65



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้-จุรีพร”เข้าข่ายผิดก.ม.เลือกตั้ง กมธ.จ่อเชิญ "ทนายตั้ม-กกต.”ให้ข้อมูล

รหัสข่าว: I-I220427001878

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/75884/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้-จุรีพร”เข้าข่ายผิดก.ม.เลือกตั้ง กมธ.จ่อเชิญ "ทนายตั้ม-กกต.”ให้ข้อมูล

รหัสข่าว: I-I220427001878

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/75884/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ" ชี้ "แรมโบ้-จุรีพร" ส่อเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี 62 ปมคลิปเสียง 15 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220427001886

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343269
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ" ชี้ "แรมโบ้-จุรีพร" ส่อเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี 62 ปมคลิปเสียง 15 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220427001886

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343269
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: ส่อผิดกฎหมาย! กมธ.ป.ป.ช.ลุยสอบคลิป 'แรมโบ้-จุรีพร' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220427002003

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/994238/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: ส่อผิดกฎหมาย! กมธ.ป.ป.ช.ลุยสอบคลิป 'แรมโบ้-จุรีพร' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220427002003

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/994238/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก ‘ทนายตั้ม-กกต.’ ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว ‘แรมโบ้’ หยอกยืมเงิน

รหัสข่าว: I-I220427002134

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3311619
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก ‘ทนายตั้ม-กกต.’ ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว ‘แรมโบ้’ หยอกยืมเงิน

รหัสข่าว: I-I220427002134

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3311619
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:41
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. เร่งสอบคลิปเสียง "แรมโบ้-จุรีพร” ส่อเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220427002182

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039984
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:41
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. เร่งสอบคลิปเสียง "แรมโบ้-จุรีพร” ส่อเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220427002182

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039984
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: 'กมธ.ป.ป.ช.' ชี้เปรี้ยง! 'แรมโบ้-จุรีพร' ส่อผิดกม.เลือกตั้งปมคลิปเสียง 15 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220427002193

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649942
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: 'กมธ.ป.ป.ช.' ชี้เปรี้ยง! 'แรมโบ้-จุรีพร' ส่อผิดกม.เลือกตั้งปมคลิปเสียง 15 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220427002193

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649942
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก 'ทนายตั้ม-กกต.' ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว 'แรมโบ้' หยอกยืมเงิน

รหัสข่าว: I-I220427002391

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/ar-AAWDNkt
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก 'ทนายตั้ม-กกต.' ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว 'แรมโบ้' หยอกยืมเงิน

รหัสข่าว: I-I220427002391

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/ar-AAWDNkt
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: กมธ.ป.ป.ช. จ่อเรียก 'ทนายตั้ม-กกต.' ให้ข้อมูล เชือดคลิปฉาว 'แรมโบ้' หยอกยืมเงิน

รหัสข่าว: I-I220427002414

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kmth-p-p-ch-cch-eriiyk-thnaaytam-kkt-aihkh-muul-echuue-dkhlipchaaw-aermob-hy-kyuuemengin
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้-จุรีพร"งานเข้าอีก!คาดเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี62

รหัสข่าว: I-I220428000435

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_329901/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้-จุรีพร"งานเข้าอีก!คาดเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งปี62

รหัสข่าว: I-I220428000435

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_329901/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: กมธ.ปปช. เร่งสอบคลิปเสียง แรมโบ้-จุรีพร

รหัสข่าว: I-I220427001889

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/130895/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: กมธ.ปปช. เร่งสอบคลิปเสียง แรมโบ้-จุรีพร

รหัสข่าว: I-I220427001889

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/130895/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:29
หัวข้อข่าว: กมธ.เตรียมเชิญ "ทนายตั้ม-กกต."ให้ข้อมูลปมคลิปเสียงเงินหวย

รหัสข่าว: I-I220427002371

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/98931
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก แก้ ม.12 ร่างเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มคำเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ยังไม่ยุติวิธีลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220428000450

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040093
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก แก้ ม.12 ร่างเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มคำเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ยังไม่ยุติวิธีลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220428000450

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040093
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก แก้ ม.12 ร่างเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มคำเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ยังไม่ยุติวิธีลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220428000450

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040093
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ. มีมติแก้มาตรา 12 ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000457

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330046/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ. มีมติแก้มาตรา 12 ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000457

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330046/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กมธ. มีมติแก้มาตรา 12 ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000457

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330046/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 08:19
หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่ มติ 4 พรรคเล็ก นัดจับเข่าคุยนายกฯ พปชร.ส่งสมรักษ์ชิง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220428000900

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

101

https://www.thairath.co.th/news/politic/2379031
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3680
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'แรมโบ้'เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง 'สมชัย'จี้กกต.ตั้งทีมสอบคลิป15ล้าน

รหัสข่าว: C-220428040069(28 เม.ย. 65/04:10)

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

Col.Inch: 44.57 ADValue:  (B/W)  53,484  (FC)  66,855
PRValue : (B/W)  160,452  (FC)  200,565(x3)

102



ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ปชป.อีสานเชียร์ จุรินทร์นำทัพสู้ศึก พปชร.เปิดตัวสมรักษ์

รหัสข่าว: C-220428004125(28 เม.ย. 65/04:18)

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

Col.Inch: 140.79 ADValue:  (B/W)  133,750.50  (FC)  253,422
PRValue : (B/W)  401,251.50  (FC)  760,266(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ปชป.อีสานเชียร์ จุรินทร์นำทัพสู้ศึก พปชร.เปิดตัวสมรักษ์

รหัสข่าว: C-220428004125(28 เม.ย. 65/04:18)

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

Col.Inch: 140.79 ADValue:  (B/W)  133,750.50  (FC)  253,422
PRValue : (B/W)  401,251.50  (FC)  760,266(x3)

104



ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: ปชป.อีสานเชียร์ จุรินทร์นำทัพสู้ศึก พปชร.เปิดตัวสมรักษ์

รหัสข่าว: C-220428004125(28 เม.ย. 65/04:18)

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

Col.Inch: 140.79 ADValue:  (B/W)  133,750.50  (FC)  253,422
PRValue : (B/W)  401,251.50  (FC)  760,266(x3)

105



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7, 12

หัวข้อข่าว: แจมปาร์ตี้15สส.-หยั่งแต้มโหวต 'เฮ้ง'เช็กเสียง

รหัสข่าว: C-220428020069(28 เม.ย. 65/04:24)

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

Col.Inch: 226.90 ADValue:  (B/W)  272,280  (FC)  374,385
PRValue : (B/W)  816,840  (FC)  1,123,155(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7, 12

หัวข้อข่าว: แจมปาร์ตี้15สส.-หยั่งแต้มโหวต 'เฮ้ง'เช็กเสียง

รหัสข่าว: C-220428020069(28 เม.ย. 65/04:24)

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

Col.Inch: 226.90 ADValue:  (B/W)  272,280  (FC)  374,385
PRValue : (B/W)  816,840  (FC)  1,123,155(x3)

107



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7, 12

หัวข้อข่าว: แจมปาร์ตี้15สส.-หยั่งแต้มโหวต 'เฮ้ง'เช็กเสียง

รหัสข่าว: C-220428020069(28 เม.ย. 65/04:24)

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

Col.Inch: 226.90 ADValue:  (B/W)  272,280  (FC)  374,385
PRValue : (B/W)  816,840  (FC)  1,123,155(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 7, 12

หัวข้อข่าว: แจมปาร์ตี้15สส.-หยั่งแต้มโหวต 'เฮ้ง'เช็กเสียง

รหัสข่าว: C-220428020069(28 เม.ย. 65/04:24)

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

Col.Inch: 226.90 ADValue:  (B/W)  272,280  (FC)  374,385
PRValue : (B/W)  816,840  (FC)  1,123,155(x3)

109



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ตรวจแนวรบเลือกตั้ง พรรคการเมืองขยับ-สู้รับมือ

รหัสข่าว: C-220428020061(28 เม.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 80.14 ADValue:  (B/W)  96,168  (FC)  132,231
PRValue : (B/W)  288,504  (FC)  396,693(x3)

110



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ตรวจแนวรบเลือกตั้ง พรรคการเมืองขยับ-สู้รับมือ

รหัสข่าว: C-220428020061(28 เม.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 80.14 ADValue:  (B/W)  96,168  (FC)  132,231
PRValue : (B/W)  288,504  (FC)  396,693(x3)

111



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3680
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: iBusiness/-

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: พลิกตำราหาเสียงผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220428040031(28 เม.ย. 65/04:33)

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

Col.Inch: 241.46 ADValue:  (B/W)  289,752  (FC)  362,190
PRValue : (B/W)  869,256  (FC)  1,086,570(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3680
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: iBusiness/-

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: พลิกตำราหาเสียงผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220428040031(28 เม.ย. 65/04:33)

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

Col.Inch: 241.46 ADValue:  (B/W)  289,752  (FC)  362,190
PRValue : (B/W)  869,256  (FC)  1,086,570(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3680
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: iBusiness/-

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: พลิกตำราหาเสียงผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220428040031(28 เม.ย. 65/04:33)

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

Col.Inch: 241.46 ADValue:  (B/W)  289,752  (FC)  362,190
PRValue : (B/W)  869,256  (FC)  1,086,570(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3680
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: iBusiness/-

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: พลิกตำราหาเสียงผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220428040031(28 เม.ย. 65/04:33)

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

Col.Inch: 241.46 ADValue:  (B/W)  289,752  (FC)  362,190
PRValue : (B/W)  869,256  (FC)  1,086,570(x3)

115



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(บนขวา), 3

หัวข้อข่าว: คะแนน ความนิยม ของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รหัสข่าว: C-220428020089(28 เม.ย. 65/04:38)

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

Col.Inch: 78.30 ADValue:  (B/W)  93,960  (FC)  129,195
PRValue : (B/W)  281,880  (FC)  387,585(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16118
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 1(บนขวา), 3

หัวข้อข่าว: คะแนน ความนิยม ของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รหัสข่าว: C-220428020089(28 เม.ย. 65/04:38)

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

Col.Inch: 78.30 ADValue:  (B/W)  93,960  (FC)  129,195
PRValue : (B/W)  281,880  (FC)  387,585(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23473
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้ลต.ใหม่มติ4พรรคเล็ก

รหัสข่าว: C-220428009079(28 เม.ย. 65/05:43)

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

Col.Inch: 200.94 ADValue:  (B/W)  200,940  (FC)  401,880
PRValue : (B/W)  602,820  (FC)  1,205,640(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23473
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้ลต.ใหม่มติ4พรรคเล็ก

รหัสข่าว: C-220428009079(28 เม.ย. 65/05:43)

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

Col.Inch: 200.94 ADValue:  (B/W)  200,940  (FC)  401,880
PRValue : (B/W)  602,820  (FC)  1,205,640(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23473
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้ลต.ใหม่มติ4พรรคเล็ก

รหัสข่าว: C-220428009079(28 เม.ย. 65/05:43)

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

Col.Inch: 200.94 ADValue:  (B/W)  200,940  (FC)  401,880
PRValue : (B/W)  602,820  (FC)  1,205,640(x3)

120



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23473
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: ยุบรวมสู้ลต.ใหม่มติ4พรรคเล็ก

รหัสข่าว: C-220428009079(28 เม.ย. 65/05:43)

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

Col.Inch: 200.94 ADValue:  (B/W)  200,940  (FC)  401,880
PRValue : (B/W)  602,820  (FC)  1,205,640(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16119
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: เฮ้งบุกแจมปาร์ตี้15สส.พรรคเล็กเช็กเสียงโหวต

รหัสข่าว: C-220429038073(28 เม.ย. 65/07:37)

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

Col.Inch: 208.12 ADValue:  (B/W)  249,744  (FC)  343,398
PRValue : (B/W)  749,232  (FC)  1,030,194(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16119
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: เฮ้งบุกแจมปาร์ตี้15สส.พรรคเล็กเช็กเสียงโหวต

รหัสข่าว: C-220429038073(28 เม.ย. 65/07:37)

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

Col.Inch: 208.12 ADValue:  (B/W)  249,744  (FC)  343,398
PRValue : (B/W)  749,232  (FC)  1,030,194(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16119
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: เฮ้งบุกแจมปาร์ตี้15สส.พรรคเล็กเช็กเสียงโหวต

รหัสข่าว: C-220429038073(28 เม.ย. 65/07:37)

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

Col.Inch: 208.12 ADValue:  (B/W)  249,744  (FC)  343,398
PRValue : (B/W)  749,232  (FC)  1,030,194(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16119
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: เฮ้งบุกแจมปาร์ตี้15สส.พรรคเล็กเช็กเสียงโหวต

รหัสข่าว: C-220429038073(28 เม.ย. 65/07:37)

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

Col.Inch: 208.12 ADValue:  (B/W)  249,744  (FC)  343,398
PRValue : (B/W)  749,232  (FC)  1,030,194(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11474
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-220428037028(27 เม.ย. 65/07:36)

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

Col.Inch: 39.17 ADValue:  (B/W)  47,004  (FC)  64,630.50
PRValue : (B/W)  141,012  (FC)  193,891.50(x3)
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