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ข่าวประจ าวันที่ 17 มถิุนายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 153/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop)  
กำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 

2 154/2565 รำยงำนกำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง                                              
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

3 155/2565 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 18 - 19 มิถุนำยน 2565  
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำคูหำกำกบำท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 

กำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 
1 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. จัดอบรมกำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 2 
3 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ผอ.กกต. ประจ ำเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม

ของผู้ สมัครรับ เลือกตั้ งว่ ำขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ำม 
ในกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

3 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thaitrend ออนไลน์ "อิทธิพร" ลงนำมร่วม "อนุพงษ์" บูรณำกำรท ำงำน กกต. - มท.

ขับเคลื่อนภำรกิจชุมชน 
4 

2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ มท. - กกต. ร่วมเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ 7 
3 มติชนออนไลน์ กกต. - มท. จับมือร่วมให้ควำมรู้ประชำธิปไตย ผ่ำนเครือข่ำยสตรี –

กรรมกำรหมู่บ้ำน - อปท. 
9 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 msn ออนไลน์ กกต. - มท. จับมือร่วมให้ควำมรู้ประชำธิปไตย ผ่ำนเครือข่ำยสตรี –

กรรมกำรหมู่บ้ำน - อปท. 
13 

5 MGR ออนไลน์ กกต. - มท. จับมือร่วมให้ควำมรู้ ปชต. ผ่ำนเครือข่ำยสตรี – กรรมกำร
หมู่บ้ำน - อปท. พัฒนำพลเมืองคุณภำพ 

16 

6 news.trueid ออนไลน์ กกต. - มท. จับมือร่วมให้ควำมรู้ประชำธิปไตย ผ่ำนเครือข่ำยสตรี  –
กรรมกำรหมู่บ้ำน - อปท. 

20 

7 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ กกต. - มท. จับมือร่วมให้ควำมรู้ ปชต. ผ่ำนเครือข่ำยสตรี – กรรมกำร
หมู่บ้ำน - อปท. พัฒนำพลเมืองคุณภำพ 

22 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ มหำดไทยจับมือ กกต. ลงนำมเอ็มโอยูส่งเสริมพลเมืองคุณภำพ
ประชำธิปไตย 

28 

9 รัฐบำลไทยออนไลน์ รมว.มท. ลงนำม MOU ร่วมกับประธำน กกต. ขับเคลื่อนควำมเป็น
พลเมืองคุณภำพ สร้ำงค่ำนิยม และวัฒนธรรม 

31 

10 Onbnews ออนไลน์ มท.1 เซ็น MOU ร่วมกับ ปธ.กกต. เดินหน้ำขับเคลื่อนพลเมือง
คุณภำพ ในระบอบประชำธิปไตย 

33 

11 Mcot ออนไลน์ พลเมืองคุณภำพ 37 
12 ody-news ออนไลน์ รมว.มท. ลงนำม MOU ร่วมกับประธำน กกต. ขับเคลื่อนควำมเป็น

พลเมืองคุณภำพ 
41 

13 สยำมรัฐออนไลน์ "กกต." ผนึก "มหำดไทย" ท ำเอ็มโอยู สร้ำงพลเมืองคุณภำพ 45 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มท. - กกต. ' ลงนำม MOU ขับเคลื่อนควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ 

สร้ำงค่ำนิยม และวัฒนธรรม 
47 

15 แนวหน้ำออนไลน์ 'กกต. - มท.'จับมือให้ควำมรู้ ปชต. ผ่ำนเครือข่ำยสตรี – กรรมกำร
หมู่บ้ำน - อปท. 

54 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ ยื่น ปปช. ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก "ใบส้ม" 61 
2 สยำมรัฐออนไลน์ ยื่น ปปช. ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก "ใบส้ม" 63 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 thekey.news 

ออนไลน์ 
"วีระ" ยื่น ปปช. ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก "ใบส้ม"
วันนี้ 

66 

4 แนวหน้ำออนไลน์ งำนงอก ! ยื่น ปปช. เช็กบิล 'กกต.' รับเบี้ยประชุม แต่เลี่ยงลงมตแิจก 'ใบส้ม' 68 
5 Thereporters ออนไลน ์ 'วีระ' จ่อยื่น ปปช. ฟัน กกต. รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจกใบส้ม 70 
6 MGR ออนไลน์ "เสรีรวมไทย” ยื่น ป.ป.ช. สอบ กกต. โดดลงมติใบส้ม "สุรพล”  

ชี้เข้ำข่ำยผิดจริยธรรมร้ำยแรง 
72 

7 news1 ออนไลน์ "เสรีรวมไทย" ยื่น ป.ป.ช. สอบ กกต. โดดลงมติใบส้ม "สุรพล"  
ชี้เข้ำข่ำยผิดจริยธรรมร้ำยแรง 

74 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สรุพล” 76 
9 MGR ออนไลน ์ "วีระ" ชง ป.ป.ช. สอบ กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติใบส้ม "สุรพล"  

ส่อผิดจริยธรรม - ต้องพ้นต ำแหน่ง 
78 

10 มติชนออนไลน ์ วีระ ยื่นสอบ 'กกต.' โดดประชุม วำระลงมติให้ใบส้ม 'สุรพล' ชี้เข้ำข่ำย
ผิดจริยธรรม ต้องพ้นต ำแหน่ง 

79 

11 Thaitrend ออนไลน ์ ยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สุรพล" 81 
12 เจำะข่ำวลึก 

ทันเหตุกำรณ์ออนไลน ์
"วีระ" เตรียมยื่น ปปช. เช็กบลิ 'กกต.' รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติ
แจก 'ใบส้ม' 

83 

13 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ ร้องสอบจริยธรรม กกต. โดดประชุม 85 
14 เดลินิวส์ออนไลน ์ ร้อง 'ป.ป.ช.' ฟันนักกำรเมืองฮุบภูเขำ - กกต. 1 คนโดดประชุมกรณี

แจกใบส้ม 
87 

15 Athipburapa ออนไลน ์ "สินธ์ไชย" ร้อง กกต. กลำง ค้ำนกำรรับรองผลเลือกตั้งนำยก 
เมืองพัทยำ ระบุ 3 สำเหตุเชื่อกำรเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม 

91 

16 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกล ำปำง "ธรรมนัส" ลอยล ำ เพ่ือไทยไม่ลงสนำม 95 
17 มติชนออนไลน์ "ธรรมนัส" โต ้"เสรีพิศุทธ์" ยัน ผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมล ำปำง เขต 4 

ไม่ใช่คนมีคดี 
100 

18 สยำมรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" โต ้"เสรีพิศุทธ์" ยันผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อมล ำปำง ไม่มีคดี 102 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ห่วงทุกคน รมต. ถูกซักฟอก - ยกเว้น 'ป้อม' ลั่นไม่มีธง 

ในกำรโหวต 
104 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 MGR ออนไลน์ "ธรรมนัส" สวน "เสรีพิศุทธ์" ผู้สมัครศท.ลงส.ส.ล ำปำงไม่ใช่คนมีคดี 

ชี้คนภำยนอกผิดจึงไม่ถูกตัดสิทธิ 
108 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ธรรมนัส" งัดมต ิกกต. โต้ "เสรีพิศุทธ์" แจกใบเหลือง ล ำปำง เขต 4 
"วัฒนำ" ไม่ผิด 

110 

22 Thaitrend ออนไลน์ "ธรรมนัส" งัดมติ กกต. โต้ "เสรีพิศุทธ์" แจกใบเหลือง ล ำปำง เขต 4 
"วัฒนำ" ไม่ผิด 

112 

23 Voicetv ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ปัดโป๊ะแตก ยนัหนุน 'สมรสเท่ำเทียม' อ้ำงติดประชุมโหวตไม่ทัน 114 
24 Innnews ออนไลน์ ส.ส.เพ่ือไทย โวยลั่นสภำ "เผดจ็กำรครอบง ำ" 117 
25 แนวหน้ำออนไลน์ ถกเดือด พรบ. ต ำรวจ ! สภำฯ โหวตตัดสิทธิ์ ตร. ชั้นผู้น้อย เถียงกัน

วุ่นต้องสั่งพักประชุม 
121 

26 สยำมรัฐออนไลน์ รัฐสภำถกร่ำง กม.ต ำรวจ ไฟเขียว "นำยกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร."  
ด้ำน "ส.ว." ฉะฝ่ำยค้ำน จ้องดัน "กฎหมำยลูก" แทรกคิว 

124 

27 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พ.ร.บ.ตร. ยังท ำสภำฯ วุ่นไม่เลิก 130 
28 Newtv ออนไลน์ "บุญสิงห์" ยัน "เศรษฐกิจไทย" ไม่ได้เอำใจออกห่ำงนำยกฯ 133 
29 news1 ออนไลน์ เศรษฐกิจไทย แจ้ง กกต. ย้ำยที่ท ำกำรพรรคไปตึกเดิม พปชร.  

เพ่ือควำมสะดวกสมำชิกเดินทำง 
135 

30 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ เศรษฐกิจไทย แจ้ง กกต. ย้ำยที่ท ำกำรพรรคไปตึกเดิม พปชร. 
เพ่ือควำมสะดวกสมำชิกเดินทำง 

137 

31 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เศรษฐกิจไทย' แจ้ง กกต. ย้ำยที่ท ำกำรพรรค ไปตึกเดิมพลังประชำรัฐ 139 
32 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ ศำลอุทธรณ์ภำค 2 ประกำศนัดตรวจพยำนเลือกตั้งนำยก ทต. 

เกำะสีชัง หลัง กกต. ร้องเพิกถอนสิทธิ 
141 

33 MGR ออนไลน์ ศำลอุทธรณ์ภำค 2 ประกำศนัดตรวจพยำนเลือกตั้งนำยก ทต. 
เกำะสีชัง หลัง กกต. ร้องเพิกถอนสิทธิ 

144 

34 บ้ำนเมืองออนไลน์ 42 พรรคเล็กดิ้นยื่น "ปชป." หวังเปลี่ยนใจ หนุนค ำนวณ ส.ส.  
บัญชีรำยชื่อหำร 500 

148 

35 MGR ออนไลน์ กลุ่มสำมัคคีสร้ำงชำติ ยื่น "ชวน” ขอใช้สูตร 500 หำรค ำนวณ 
บัญชีรำยชื่อ ท ำตำมเจตนำรมณ์ รธน. 

151 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชนสุด

สัปดำห์ 
บทควำมพิเศษ : กำรออกแบบระบบกำรเลือกตั้งในอุดมคติ 153 
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16 มิ.ย. 2565 เวลำ 10:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ที่กระทรวงมหำดไทย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ร่วมลงนามกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  ในกำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กกต. 
กับกระทรวงมหำดไทย บูรณำกำรในกำรเลือกตั้ง 

นายอิทธิพร กล่ำวว่ำ ในนำม กกต. และส ำนักงำน กกต. มีควำมยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง 
ที่ รมว.มหำดไทย (พล.อ.อนุพงษ์) ได้กรุณำให้เกียรติร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงในวันนี้ แก่บุคลำกรในสังกัด
กระทรวงมหำดไทยทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ซึ่งส ำนักงำน กกต. ตระหนักดีว่ำเครือข่ำยของกระทรวงมหำดไทย 
อันได้แก่เครือข่ำยสตรีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ำยที่มีส่วนส ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เครือข่ำยดังกล่ำว ประกอบไปด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีพ้ืนฐำน
ของควำมเสียสละเพ่ือบ้ำนเมือง อันเป็นที่ประจักษ์ในหลำย ๆ ภำรกิจ และเป็นเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็ง  
และเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ ชุมชนร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประชำธิปไตยต ำบล 
หรือ สส.ปชต. ของ กกต. อีกด้วย  

“อิทธิพร” ลงนามร่วม “อนุพงษ”์  
บูรณาการท างาน กกต. - มท. ขับเคลื่อนภารกิจชุมชน 
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“ผมเชื่อว่ำทุกคนต้องกำรเห็นบ้ำนเมืองพัฒนำก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยระบอบประชำธิปไตยที่เข้มแข็ง  
เพรำะประชำธิปไตยที่เข้มแข็งจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมสุข และมีคุณภำพชีวิตที่ดี และกำรพัฒนำประชำชน  
ให้เป็นพลเมืองคุณภำพ ก็จะต้องมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพ และจะต้อง  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
นายอิทธิพร กล่ำว 

นายอิทธิพร กล่ำวอีกว่ำ ภำรกิจส ำคัญดังกล่ำวนี้จะประสบควำมส ำเร็จได้ จะต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจ
และพร้อมใจจำกทุกภำคส่วน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้ำงควำมรู้ดังกล่ำว ไปสู่พ่ีน้องประชำชน ส ำนักงำน กกต.  
มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ รมว.มหำดไทย ได้เห็นควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน จึงนับเป็นนิมิตหมำยที่ดีของควำมร่วมมือในกำร
สร้ำงพลเมืองคุณภำพ เพ่ือกำรสร้ำงชำติ และระบอบประชำธิปไตยที่เข้มแข็ง ปลำยทำงสุดท้ำยคือควำมสุข  
ของประชำชน ด้วยบันทึกข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้  กกต. และส ำนักงำน กกต. พร้อมให้ควำมสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ 
ทั้งบุคลำกรและทรัพยำกรที่มีเพ่ือควำมส ำเร็จร่วมกัน 

ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ในนำมกระทรวงมหำดไทยมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักงำน กกต.  
ได้ให้เกียรติกระทรวงมหำดไทยในกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคโดยเฉพำะบุคลำกร  
ที่เป็นเครือข่ำยของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วยเครือข่ำยพัฒนำสตรีทุกประดับของกรม  
กำรพัฒนำชุมชนกรรมกำรหมู่บ้ำน ของกรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเครือข่ำยที่เป็นควำมเข้มแข็งและเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับชุมชนพ้ืนที่ 
ให้ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลำกรและสังกัดกระทรวงมหำดไทยในระดับจังหวัดได้รับโอกำสเป็นวิทยำกร
ร่วมกับส ำนักงำน กกต. โดยได้รับควำมฝึกอบรมและร่วมขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพด้วย 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวด้วยว่ำ กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงในวันนี้เป็นกำรเน้นย้ ำควำมร่วมมือกันระหว่ำง
กระทรวงมหำดไทยและส ำนักงำน กกต. ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนที่เข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนและเลือกตั้ง  
ควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับประชำชนเกี่ยวกับ กำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะท ำให้พลเมืองไทยมีวัฒนธรรมกำรเมืองที่ดี  
ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติเพื่อน ำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-
pha-rkc-chm-chn.thai  
 
 

https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-pha-rkc-chm-chn.thai
https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-pha-rkc-chm-chn.thai
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและกระทรวงมหำดไทย ลงนำมควำมร่วมมือผลักดันกำรเสริมสร้ำง 
ควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือดังกล่ำว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร
สนับสนุนในเชิงนโยบำยร่วมกันในกำรเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำก ำหนด “กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย เป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดเป็นนโยบำยต่อเนื่อง
ของกระทรวงมหำดไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำยภำยใต้
สังกัดของกระทรวงมหำดไทย เป็นแกนน ำขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนด้วย 
 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-961205  

มท. - กกต. ร่วมเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

https://tna.mcot.net/politics-961205
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วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 - 12:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนำยน ที่กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และ กระทรวงมหำดไทย (มท.) 
จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภ ำพ 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ลงนำม ทั้งนี้ เพ่ือควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงำน 
คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับ และคณะท ำงำนสนับสนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญและเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยร่วมกันในกำรเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดพิจำรณำก ำหนด “กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน เกี่ยวกับ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย 
เป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดเป็นนโยบำยต่อเนื่องของกระทรวงมหำดไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009  

กกต. - มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย  
ผ่านเครือข่ายสตรี – กรรมการหมู่บ้าน - อปท. 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009
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วันที่ 16 มิถุนำยน ที่กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และ กระทรวงมหำดไทย (มท.) 
จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็ นพลเมืองคุณภำพ 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ลงนำม ทั้งนี้ เพ่ือควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงำน 
คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับ และคณะท ำงำนสนับสนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญและเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยร่วมกันในกำรเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดพิจำรณำก ำหนด “กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน เกี่ยวกับ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย 
เป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดเป็นนโยบำยต่อเนื่องของกระทรวงมหำดไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266  

กกต. - มท. จับมือร่วมให้ความรู้ ปชต.  
ผ่านเครือข่ายสตรี – กรรมการหมู่บ้าน - อปท. พัฒนาพลเมอืงคุณภาพ 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266
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วันที่ 16 มิถุนำยน ที่กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และ กระทรวงมหำดไทย (มท.) 
จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น พลเมืองคุณภำพ 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ลงนำม ทั้งนี้ เพ่ือควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงำน 
คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับ และคณะท ำงำนสนับสนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญและเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยร่วมกันในกำรเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดพิจำรณำก ำหนด “กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน เกี่ยวกับ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย 
เป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดเป็นนโยบำยต่อเนื่องของกระทรวงมหำดไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ  
อ้ำงอิง : https://khao24h.net/politic/news-7-4-6619a1970b34b0d902e9f07a095df93d  

กกต. - มท. จับมือร่วมให้ความรู้ ปชต.  
ผ่านเครือข่ายสตรี – กรรมการหมู่บ้าน - อปท. พัฒนาพลเมอืงคุณภาพ 

https://khao24h.net/politic/news-7-4-6619a1970b34b0d902e9f07a095df93d
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16 มิถุนำยน 2565 เวลำ 13:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนำยน ที่กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และ กระทรวงมหำดไทย (มท.) 
จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ  
และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ลงนำม ทั้งนี้ เพ่ือควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงำน 
คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับ และคณะท ำงำนสนับสนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญและเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยร่วมกันในกำรเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดพิจำรณำก ำหนด “กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน เกี่ยวกับ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย 
เป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดเป็นนโยบำยต่อเนื่องของกระทรวงมหำดไทยในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/general-news/162838/  

กกต. จับมือ มท. ลงนามเอม็โอยูส่งเสรมิพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตย 

https://www.thaipost.net/general-news/162838/
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วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกระทรวงมหำดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา ค าพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จันทร 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จั นทมฤก 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรม และหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี 
อ้ำงอิง : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55791  

ประธาน กกต. ร่วมกับ รมว.มท. ลงนาม MOU  
ขับเคลื่อนความเป็นพลเมอืงคุณภาพ สร้างคา่นิยม และวัฒนธรรม 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55791


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกระทรวงมหำดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา ค าพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จั นทร 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรม และหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี 
อ้ำงอิง : https://onbnews.today/post/79020  

กกต. จับมือ มท. เซ็น MOU ส่งเสรมิพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตย 

https://onbnews.today/post/79020


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 
 
16 มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกระทรวงมหำดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา ค าพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จันทร 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จั นทมฤก 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรม และหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/view/Ze3XROCy  

พลเมืองคุณภาพ 

https://www.mcot.net/view/Ze3XROCy
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วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกระทรวงมหำดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา ค าพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จันทร 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จั นทมฤก 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรม และหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี 
อ้ำงอิง : https://www.ody-news.com/172798  

ประธาน กกต. ลงนาม MOU ร่วมกับ รมว.มท.  
ขับเคลื่อนความเป็นพลเมอืงคุณภาพ สร้างคา่นิยม และวัฒนธรรม 

https://www.ody-news.com/172798
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและกระทรวงมหำดไทย ได้ร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลไก
ของทั้งสองหน่วยงำนคือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำยภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย 
อันประกอบด้วย คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับและคณะท ำงำนสนับสนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ 
กรมกำรพัฒนำชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญและเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน 

โดยได้หำรือระดับนโยบำยเพ่ือผลักดันกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวำระแห่งชำติ และเพ่ือให้
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงก ำหนดให้มีพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ระหว่ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กับ กระทรวงมหำดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน 2565  
เวลำ 09.30 น.ที่  ห้องประชุมรำชสีห์ ชั้น 2 อำคำรศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย 
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/357387     

"กกต." ผนึก "มหาดไทย" ท าเอม็โอยู สร้างพลเมืองคุณภาพ 

https://siamrath.co.th/n/357387
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วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกระทรวงมหำดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา ค าพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จันทร 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรม และหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1154445/  

‘มท. - กกต.’ ลงนาม MOU  
ขับเคลื่อนความเป็นพลเมอืงคุณภาพ สร้างคา่นิยม และวัฒนธรรม  

https://www.dailynews.co.th/news/1154445/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 16 มิถุนำยน 2565, 13.26 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหำดไทย จัดพิธีลงนำม
บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระดับนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำม เข้ำใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย เป็นผู้ลงนำม ทั้งนี้เพ่ือควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงำน คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ำย
ภำยใต้สังกัดของกระทรวงมหำดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีทุกระดับและคณะท ำงำนสนับสนุน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ กรมกำรพัฒนำชุมชน เครือข่ำยกรรมกำรหมู่บ้ำน กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/660676  

‘กกต. - มท.’ จับมือให้ความรู้ ปชต.  
ผ่านเครือข่ายสตรี – กรรมการหมู่บ้าน - อปท. 

https://www.naewna.com/politic/660676
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วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร (Workshop) กำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดย Facebook ประเทศไทย จำก Meta 
โดยมี นำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ พร้อมคณะผู้บริหำรและพนักงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมกำรอบรม โดยมีกำรถ่ำยทอดสด ( live streaming) จำกอำคำร 
Woof Pack Building สีลม ทั้ งนี้  ผู้ เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง และสมำชิกพรรคกำรเมือง โดยกำรจัดอบรม 
ได้มุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแคมเปญเลือกตั้งผ่ำนช่องทำงดิจิทัล มำตรฐำนชุมชน กำรรักษำควำมปลอดภัย
บนโลกออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคกำรเมืองในประเทศไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง เพ่ือเข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
อย่ำงครอบคลุม มีประสิทธิภำพ และมีควำมรับผิดชอบ  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหาเสียงเลอืกตั้ง โดย Facebook ประเทศไทย 
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วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกพนักงำนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับสูง ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงาน 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของส านักงานฯ 
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17 มิถุนำยน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และ Facebook ประเทศไทย จัดให้มีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. โดย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด ผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมือง เจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง และสมำชิกพรรคกำรเมือง ส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้ งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคกำรเมืองในประเทศไทย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรหำเสียงเลือกตั้งให้เป็น 
ไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง เพ่ือให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 
อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
 

อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/40709/  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหาเสียงเลอืกตั้ง 

https://siamtongtin.com/domestic/40709/
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วันที่ 17 มิถุนำยน 2565, 10.22 น. 

 

 

 

 

 

 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และ Facebook ประเทศไทย จัดให้มีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 นำฬิกำ โดย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด ผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
เจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง และสมำชิกพรรคกำรเมือง 

ส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคกำรเมืองในประเทศไทย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้องในกำรหำเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง 
เพ่ือให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/284593  

กกต. จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหาเสียงเลอืกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/284593
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตำมที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2565 โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 105 
ประกอบมำตรำ 102 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง นั้น 

ล่ำสุดคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยก ำหนดวันเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่  4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันอำทิตย์ที่ 10 กรกฎำคม 2565  
เวลำ 08.00 – 17.00  นำฬิกำ วันรับสมัครระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 9 - 13 มิถุนำยน 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 นำฬิกำ 
โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมอ ำเภอเถิน อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง   มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3 คน 

ทั้งนี้ ภำยใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ำขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
และจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง กับท่ีเลือกตั้งหรือสถำนที่ท่ีเห็นสมควร 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/politics/40712/  

ผอ.กกต. ประจ าเขตเลอืกตั้ง  
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ว่าขาดคุณสมบัติหรอืมลีักษณะตอ้งห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

https://siamtongtin.com/politics/40712/
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ข่าวอ้างอิง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) กำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ 
ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 
17 มิถุนายน 2565 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ Facebook ประเทศไทย จัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นำยแสวง บุญมี 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคการเมืองในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็น 
ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง เพ่ือให้เข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/40709/ 

1
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กกต. จัดอบรมกำรใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565, 10.22 น. 
 

 

 

 

 

 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ Facebook ประเทศไทย จัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา โดย นำยแสวง บุญ
มี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 

ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคการเมืองในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องในการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
เพ่ือให้เข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/284593  
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ผอ.กกต. ประจ ำเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ำขำดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
17 มิถุนายน 2565 
 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง นั้น 

ล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยก าหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่ าง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  
เวลา 08.00 – 17.00  นาฬิกา วันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 - 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมอ าเภอเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง   มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จ านวน 3 คน 

ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง กับที่เ ลือกตั้งหรือ
สถานที่ที่เห็นสมควร 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/40712/  
 

3

https://siamtongtin.com/politics/40712/


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ลงนามร่วม "อนุพงษ์" บูรณาการทำงาน กกต.-มท.ขับเคลื่อนภารกิจชุมชน

รหัสข่าว: I-I220616001224

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

4

https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-pha-rkc-chm-chn.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ลงนามร่วม "อนุพงษ์" บูรณาการทำงาน กกต.-มท.ขับเคลื่อนภารกิจชุมชน

รหัสข่าว: I-I220616001224

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

5

https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-pha-rkc-chm-chn.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ลงนามร่วม "อนุพงษ์" บูรณาการทำงาน กกต.-มท.ขับเคลื่อนภารกิจชุมชน

รหัสข่าว: I-I220616001224

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

6

https://thaitrend.net/xthth-phr-lng-nam-rwm-x-nphngs-brna-kar-thangan-kkt-mthkhb-khe-lxn-pha-rkc-chm-chn.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: มท.-กกต. ร่วมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001887

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

7

https://tna.mcot.net/politics-961205
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: มท.-กกต. ร่วมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001887

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

8

https://tna.mcot.net/politics-961205
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001908

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

9

https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001908

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

10

https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001908

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

11

https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001908

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

12

https://www.matichon.co.th/politics/news_3403009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001927

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

13

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97/ar-AAYwxRz
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001927

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

14

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97/ar-AAYwxRz
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001927

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

15

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97/ar-AAYwxRz
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001924

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

16

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001924

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

17

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001924

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

18

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001924

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

19

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001930

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

20

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616001930

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

21

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616001939

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: กกต.-มท. จับมือร่วมให้ความรู้ปชต. ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: มหาดไทยจับมือ กกต.ลงนามเอ็มโอยูส่งเสริมพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220616001948

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

28

https://www.thaipost.net/general-news/162838/
https://www.thaipost.net
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หัวข้อข่าว: มหาดไทยจับมือ กกต.ลงนามเอ็มโอยูส่งเสริมพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:42
หัวข้อข่าว: รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการ...

รหัสข่าว: I-I220616002238

 thaigov.go.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:42
หัวข้อข่าว: รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: มท.1 เซ็น MOU ร่วมกับ ปธ.กกต.เดินหน้าขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ ในระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220616002269

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: มท.1 เซ็น MOU ร่วมกับ ปธ.กกต.เดินหน้าขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ ในระบอบประชาธิปไตย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:47
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: พลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616002273

 mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: พลเมืองคุณภาพ
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 mcot.net Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: โอดี้ NEWS ข่าวส่งเสริมสังคม - รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ...

รหัสข่าว: I-I220616002278

 ody-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: โอดี้ NEWS ข่าวส่งเสริมสังคม - รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ...

รหัสข่าว: I-I220616002278

 ody-news.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: โอดี้ NEWS ข่าวส่งเสริมสังคม - รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ...
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หัวข้อข่าว: โอดี้ NEWS ข่าวส่งเสริมสังคม - รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: "กกต." ผนึก "มหาดไทย" ทำเอ็มโอยู สร้างพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220616002283

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: "กกต." ผนึก "มหาดไทย" ทำเอ็มโอยู สร้างพลเมืองคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...

รหัสข่าว: I-I220616002308

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: 'มท.-กกต.' ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:09
หัวข้อข่าว: 'กกต.-มท.'จับมือให้ความรู้ปชต.ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616002569

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660676
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:09
หัวข้อข่าว: 'กกต.-มท.'จับมือให้ความรู้ปชต.ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616002569

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660676
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:09
หัวข้อข่าว: 'กกต.-มท.'จับมือให้ความรู้ปชต.ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616002569

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660676
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:09
หัวข้อข่าว: 'กกต.-มท.'จับมือให้ความรู้ปชต.ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616002569

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660676
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:09
หัวข้อข่าว: 'กกต.-มท.'จับมือให้ความรู้ปชต.ผ่านเครือข่ายสตรี-กรรมการหมู่บ้าน-อปท.

รหัสข่าว: I-I220616002569

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660676
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"

รหัสข่าว: I-I220616001086

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-58e1ed35745a8b00c2dfc939e8a076f5
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"

รหัสข่าว: I-I220616001086

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-58e1ed35745a8b00c2dfc939e8a076f5
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"

รหัสข่าว: I-I220616001087

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/357176
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"

รหัสข่าว: I-I220616001087

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/357176
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"

รหัสข่าว: I-I220616001087

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/357176
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: "วีระ"ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"วันนี้ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220616001135

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/85400/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: "วีระ"ยื่นปปช.ฟัน "กกต." รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก"ใบส้ม"วันนี้ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220616001135

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/85400/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:43
หัวข้อข่าว: งานงอก!ยื่นปปช.เช็กบิล'กกต.' รับเบี้ยประชุม แต่เลี่ยงลงมติแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I220616001159

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660644
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:43
หัวข้อข่าว: งานงอก!ยื่นปปช.เช็กบิล'กกต.' รับเบี้ยประชุม แต่เลี่ยงลงมติแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I220616001159

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/660644
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'วีระ' จ่อยื่น ปปช. ฟัน กกต. รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจกใบส้ม - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220616001167

 thereporters.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1606220932/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'วีระ' จ่อยื่น ปปช. ฟัน กกต. รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจกใบส้ม - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220616001167

 thereporters.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1606220932/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย” ยื่น ป.ป.ช.สอบ กกต.โดดลงมติใบส้ม "สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220616001861

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000057218
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย” ยื่น ป.ป.ช.สอบ กกต.โดดลงมติใบส้ม "สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220616001861

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000057218
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:22
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" ยื่น ป.ป.ช.สอบ กกต.โดดลงมติใบส้ม "สุรพล" ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220616001868

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000057218
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:22
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" ยื่น ป.ป.ช.สอบ กกต.โดดลงมติใบส้ม "สุรพล" ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220616001868

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000057218
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220616001967

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010341
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220616001967

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010341
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:40
หัวข้อข่าว: "วีระ" ชงป.ป.ช.สอบกกต.โดดประชุมเลี่ยงลงมติใบส้ม "สุรพล" ส่อผิดจริยธรรม-ต้องพ้นตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I220616002230

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

78

https://mgronline.com/politics/detail/9650000057365
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: วีระ ยื่นสอบ 'กกต.' โดดประชุม วาระลงมติให้ใบส้ม 'สุรพล' ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม ต้องพ้นตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I220616002571

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3403305
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: วีระ ยื่นสอบ 'กกต.' โดดประชุม วาระลงมติให้ใบส้ม 'สุรพล' ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม ต้องพ้นตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I220616002571

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3403305
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220616002572

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/yn-ppchsxb-cry-thrrm-kkt-dod-pra-chm-ley-ng-lng-mthi-bi-sm-srphl.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:12
หัวข้อข่าว: ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรม กกต. โดดประชุมเลี่ยงลงมติให้ใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220616002572

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/yn-ppchsxb-cry-thrrm-kkt-dod-pra-chm-ley-ng-lng-mthi-bi-sm-srphl.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: "วีระ"เตรียมยื่นปปช.เช็กบิล'กกต.'รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I220616002589

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.kaojorleuk-media.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E2%80%9D%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A_Dot_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E2%80%98%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95_Dot_%E2%80%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E2%80%98%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E2%80%99:!5c98b5912d8efd001cd29fa4/bNewRelateContent?q=TP1
https://www.kaojorleuk-media.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: "วีระ"เตรียมยื่นปปช.เช็กบิล'กกต.'รับเบี้ยประชุมแต่เลี่ยงลงมติแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: I-I220616002589

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.kaojorleuk-media.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E2%80%9D%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A_Dot_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E2%80%98%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95_Dot_%E2%80%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E2%80%98%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E2%80%99:!5c98b5912d8efd001cd29fa4/bNewRelateContent?q=TP1
https://www.kaojorleuk-media.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: ร้องสอบจริยธรรม กกต. โดดประชุม

รหัสข่าว: I-I220617000276

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: ร้อง 'ป.ป.ช.' ฟันนักการเมืองฮุบภูเขา-กกต.1คนโดดประชุมกรณีแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220616000985

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: "สินธ์ไชย" ร้องกกต.กลาง ค้านการรับรองผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ระบุ 3 สาเหตุเชื่อการเลือกตั้งไม่...

รหัสข่าว: I-I220616001991

 athipburapa.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 20:56
หัวข้อข่าว: ศึกลำปาง "ธรรมนัส" ลอยลำ เพื่อไทยไม่ลงสนาม

รหัสข่าว: I-I220616002546

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:13
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" โต้ "เสรีพิศุทธ์" ยัน ผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 ไม่ใช่คนมีคดี

รหัสข่าว: I-I220616002574

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:41
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" โต้ "เสรีพิศุทธ์" ยันผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อมลำปาง ไม่มีคดี

รหัสข่าว: I-I220616002618
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:43
หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ห่วงทุกคนรมต.ถูกซักฟอก-ยกเว้น 'ป้อม' ลั่นไม่มีธงในการโหวต | เดลินิวส์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 07:01
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" สวน "เสรีพิศุทธ์" ผู้สมัครศท.ลงส.ส.ลำปางไม่ใช่คนมีคดี ชี้คนภายนอกผิดจึงไม่ถูกตัดสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220617000296

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" งัดมติกกต.โต้ "เสรีพิศุทธ์" แจกใบเหลือง ลำปางเขต4 "วัฒนา" ไม่ผิด

รหัสข่าว: I-I220616002252
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:42
หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ปัดโป๊ะแตก ยันหนุน 'สมรสเท่าเทียม' อ้างติดประชุมโหวตไม่ทัน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: ส.ส.เพื่อไทย โวยลั่นสภา "เผด็จการครอบงำ"
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รหัสข่าว: I-I220616002232

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: ถกเดือดพรบ.ตำรวจ! สภาฯโหวตตัดสิทธิ์ตร.ชั้นผู้น้อย เถียงกันวุ่นต้องสั่งพักประชุม

รหัสข่าว: I-I220616002248

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: ถกเดือดพรบ.ตำรวจ! สภาฯโหวตตัดสิทธิ์ตร.ชั้นผู้น้อย เถียงกันวุ่นต้องสั่งพักประชุม

รหัสข่าว: I-I220616002248

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: ถกเดือดพรบ.ตำรวจ! สภาฯโหวตตัดสิทธิ์ตร.ชั้นผู้น้อย เถียงกันวุ่นต้องสั่งพักประชุม

รหัสข่าว: I-I220616002248

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

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

125

https://siamrath.co.th/n/357375
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: รัฐสภาถกร่างกม.ตำรวจ ไฟเขียว "นายกฯ" นั่ง "ปธ.ก.ตร." ด้าน "ส.ว." ฉะฝ่ายค้าน จ้องดัน "กฎหมายลูก" แทรก...

รหัสข่าว: I-I220616002268

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:43
หัวข้อข่าว: พ.ร.บ.ตร.ยังทำสภาฯ วุ่นไม่เลิก

รหัสข่าว: I-I220616002242

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:43
หัวข้อข่าว: พ.ร.บ.ตร.ยังทำสภาฯ วุ่นไม่เลิก

รหัสข่าว: I-I220616002242

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:43
หัวข้อข่าว: พ.ร.บ.ตร.ยังทำสภาฯ วุ่นไม่เลิก

รหัสข่าว: I-I220616002242

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: "บุญสิงห์" ยัน "เศรษฐกิจไทย" ไม่ได้เอาใจออกห่างนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220616002325

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: "บุญสิงห์" ยัน "เศรษฐกิจไทย" ไม่ได้เอาใจออกห่างนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220616002325

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทย แจ้งกกต.ย้ายที่ทำการพรรคไปตึกเดิมพปชร. เพื่อความสะดวกสมาชิกเดินทาง

รหัสข่าว: I-I220616002335

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทย แจ้งกกต.ย้ายที่ทำการพรรคไปตึกเดิมพปชร. เพื่อความสะดวกสมาชิกเดินทาง

รหัสข่าว: I-I220616002335

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000057474
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทย แจ้งกกต.ย้ายที่ทำการพรรคไปตึกเดิมพปชร. เพื่อความสะดวกสมาชิกเดินทาง

รหัสข่าว: I-I220616002338

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

137

https://khao24h.net/politic/news-7-4-cca7ee94008a0c7140d52ba82c76594d
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทย แจ้งกกต.ย้ายที่ทำการพรรคไปตึกเดิมพปชร. เพื่อความสะดวกสมาชิกเดินทาง

รหัสข่าว: I-I220616002338

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: 'เศรษฐกิจไทย' แจ้ง กกต. ย้ายที่ทำการพรรค ไปตึกเดิมพลังประชารัฐ

รหัสข่าว: I-I220616002286

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: 'เศรษฐกิจไทย' แจ้ง กกต. ย้ายที่ทำการพรรค ไปตึกเดิมพลังประชารัฐ

รหัสข่าว: I-I220616002286

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002316

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002316

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

142
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002316

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002313

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002313

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002313

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศนัดตรวจพยานเลือกตั้งนายก ทต.เกาะสีชัง หลัง กกต.ร้องเพิกถอนสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220616002313

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000057465
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: 42 พรรคเล็กดิ้นยื่น "ปชป." หวังเปลี่ยนใจ หนุนคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500

รหัสข่าว: I-I220617000291

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: 42 พรรคเล็กดิ้นยื่น "ปชป." หวังเปลี่ยนใจ หนุนคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500

รหัสข่าว: I-I220617000291

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: 42 พรรคเล็กดิ้นยื่น "ปชป." หวังเปลี่ยนใจ หนุนคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500

รหัสข่าว: I-I220617000291

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:48
หัวข้อข่าว: กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ยื่น "ชวน” ขอใช้สูตร 500 หารคำนวณบัญชีรายชื่อ ทำตามเจตนารมณ์ รธน.

รหัสข่าว: I-I220616002630

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:48
หัวข้อข่าว: กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ยื่น "ชวน” ขอใช้สูตร 500 หารคำนวณบัญชีรายชื่อ ทำตามเจตนารมณ์ รธน.

รหัสข่าว: I-I220616002630

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2183
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 28(ขวา), 29

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: การออกแบบระบบการเลือกตั้งในอุดมคติ

รหัสข่าว: C-220617031003(17 มิ.ย. 65/04:41)

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

Col.Inch: 108.07 ADValue:  (B/W)  39,985.90  (FC)  51,873.60
PRValue : (B/W)  119,957.70  (FC)  155,620.80(x3)

153



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2183
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 28(ขวา), 29

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: การออกแบบระบบการเลือกตั้งในอุดมคติ

รหัสข่าว: C-220617031003(17 มิ.ย. 65/04:41)

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

Col.Inch: 108.07 ADValue:  (B/W)  39,985.90  (FC)  51,873.60
PRValue : (B/W)  119,957.70  (FC)  155,620.80(x3)
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