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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิน่ออนไลน์ กกต. เชิญชวน 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหา

กากบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
1 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 Thainews ออนไลน์ กกต. เร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู ้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง  

เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
2 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต.ยโสธร อบรมเลือกต้ัง สท.เชิงสมานฉันท์ ทต.กุดเชียงหมี 4 
3 khao24h ออนไลน ์ กกต.ยโสธร อบรมเลือกต้ัง สท.เชิงสมานฉันท์ ทต.กุดเชียงหมี 6 
4 Thainews ออนไลน์ กกต.ตรัง เดินหน้าประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 7 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศ "พรรคสหประชารัฐ" สิ้นสภาพความเป็น 

พรรคการเมือง 
9 

2 แนวหน้าออนไลน ์ 'วิเชียร ขาวขำ'นายก อบจ.อุดรธานีได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง กกต.
ให้ใบเหลือง 

11 

3 บ้านเมืองออนไลน์ "วิเชียร ขาวขำ" นายก อบจ.อุดร ได้ไปต่อ ศาลยกคำร้อง กกต. 
ให้ใบเหลือง 

13 

4 khao24h ออนไลน ์ 'วิเชียร ขาวขำ' นายก อบจ.อุดรธานี ได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง 
กกต. ให้ใบเหลือง  

15 

5 สยามรัฐออนไลน์ ได้ไปต่อ!! ศาลฯยกคำร้องกกต.ให้ใบเหลือง'วิเชียร ขาวขำ' นายกฯ 
อบจ.อุดร 

17 

6 Topnews ออนไลน์ "หมอเลี๊ยบ" ทิง้เก้าอี้ ผอ.พรรคเพ่ือไทย หวั่นพรรคถูกยุบ 19 
 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์บางกอก 

ทูเดย ์
สัมภาษณ์พิเศษ : เด็ดหัวสอยนั่งร้านโค่นรัฐบาลด้วยศรัทธา 21 

2 หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ 

เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง 24 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
18 มิถุนายน 2022  chai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง ในวันเสาร์ที ่ 18 มิถุนายน 2565 และในวันอาทิตย์ที ่ 19 มิถุนายน 2565 ตั ้งแต่เวลา 
08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ 
 
อ้างอิง  :  https://siamtongtin.com/domestic/local-news/40749/ 
 
 
 
 
 

กกต. เชิญชวน 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เข้าคูหากากบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/40749/
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กกต.เชิญชวน 18 – 19 มิถุนายน 2565 นผู้มสีิทธเิลือกตั้งเข้าคูหากากบาทสมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 18 มิถุนายน 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบุแกรง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และในวันอาทติย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 
 
*****1. การเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหนง่ที่
ว่าง 2. การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เขตเลอืกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เขตเลือกต้ังที่ 13 อำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง  4. การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
***** 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 7.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์  8. การเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เขตเลือกต้ังที่ 2 อำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น นั้น ๆ 
 
อ้างอิง  :  https://siamtongtin.com/domestic/local-news/40749/ 
 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/40749/


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: กกต. เร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220618000632

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617200630898
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: กกต. เร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220618000632

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

3

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617200630898
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร อบรมเลือกตั้ง สท.เชิงสมานฉันท์ ทต.กุดเชียงหมี

รหัสข่าว: I-I220617002593

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

4

https://siamrath.co.th/n/357593
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร อบรมเลือกตั้ง สท.เชิงสมานฉันท์ ทต.กุดเชียงหมี

รหัสข่าว: I-I220617002593

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

5

https://siamrath.co.th/n/357593
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กกต.ยโสธร อบรมเลือกตั้ง สท.เชิงสมานฉันท์ ทต.กุดเชียงหมี

รหัสข่าว: I-I220617002596

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

6

https://khao24h.net/politic/news-34-2-f5336a99b33d931dc1d4d5b358c254e1
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 20:34
หัวข้อข่าว: กกต.ตรัง เดินหน้าประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประ...

รหัสข่าว: I-I220617002928

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

7

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617140551737
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 20:34
หัวข้อข่าว: กกต.ตรัง เดินหน้าประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประ...

รหัสข่าว: I-I220617002928

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

8

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617140551737
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ "พรรคสหประชารัฐ" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220618000668

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

9

https://www.bangkokbiznews.com/news/1010696
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ "พรรคสหประชารัฐ" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220618000668

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

10

https://www.bangkokbiznews.com/news/1010696
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:25
หัวข้อข่าว: 'วิเชียร ขาวขำ'นายก อบจ.อุดรธานีได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000636

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

11

https://www.naewna.com/politic/661076
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:25
หัวข้อข่าว: 'วิเชียร ขาวขำ'นายก อบจ.อุดรธานีได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000636

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

12

https://www.naewna.com/politic/661076
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:26
หัวข้อข่าว: "วิเชียร ขาวขำ" นายกอบจ.อุดรได้ไปต่อ ศาลยกคำร้องกกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000639

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

13

https://www.banmuang.co.th/news/region/284702
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:26
หัวข้อข่าว: "วิเชียร ขาวขำ" นายกอบจ.อุดรได้ไปต่อ ศาลยกคำร้องกกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000639

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/284702
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:31
หัวข้อข่าว: 'วิเชียร ขาวขำ'นายก อบจ.อุดรธานีได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000649

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

15

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-20f691f4a0cc80d98460f484d1118578
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:31
หัวข้อข่าว: 'วิเชียร ขาวขำ'นายก อบจ.อุดรธานีได้ไปต่อ หลังศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง

รหัสข่าว: I-I220618000649

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

16

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-20f691f4a0cc80d98460f484d1118578
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: ได้ไปต่อ!! ศาลฯยกคำร้องกกต.ให้ใบเหลือง'วิเชียร ขาวขำ'นายกฯอบจ.อุดร

รหัสข่าว: I-I220618000650

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09:03
หัวข้อข่าว: "หมอเลี๊ยบ" ทิ้งเก้าอี้ผอ.พรรคเพื่อไทย หวั่นพรรคถูกยุบ

รหัสข่าว: I-I220618000456

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/346098
https://www.topnews.co.th
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https://www.topnews.co.th/news/346098
https://www.topnews.co.th


ปีที่: 20 ฉบับที่: 3296
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 16, 17

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: เด็ดหัวสอยนั่งร้านโค่นรัฐบาลด้วยศรัทธา

รหัสข่าว: C-220617017018(17 มิ.ย. 65/06:12)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 204.57 ADValue:  (B/W)  153,427.50  (FC)  204,570
PRValue : (B/W)  460,282.50  (FC)  613,710(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5472
วันที่: เสาร์ 18 - อังคาร 21 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220618023014(18 มิ.ย. 65/05:51)

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

Col.Inch: 100.02 ADValue:  (B/W)  110,022  (FC)  135,027
PRValue : (B/W)  330,066  (FC)  405,081(x3)
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