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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที ่27 มถิุนายน 2565 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เผยแพร่ จ ำนวน ส.ส. เขต 400 คน ทั่ว ปท. รองรับเลือกตั้งปี 66 1 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ ส่งสัญญำณเลือกตั้ง ! กกต. กำงแผนที่ ส.ส. 400 เขตจังหวัดไหนมี ส.ส. 

กี่คนเช็กท่ีนี่ 
3 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม 'นำยก ทต. ส ำนักขำม' ยังประกำศคะแนนไม่ได้ บัตรเขย่ง 1 ใบ 

ส่ง กกต. กลำงเคำะ 
7 

2 77 ข่ำวเด็ดออนไลน์ “ร้อยเอกธรรมมนัส พรหมเผ่ำ” มั่นใจชนะกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล ำปำง
เขต 4 ส่วน “เสรีพิสิทธิ์ เตมียเวส” ลุยช่วยผูส้มัครหำเสียง  
หวังเบียดเบียนที่นั่ง 

9 

3 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วน !!! ปชป. เลือดไหลอีก 'สุนทร รักษ์รงค์' ประกำศลำออกสมำชิก 
ลั่น 'เคมี' ไม่ตรงกัน 

13 

4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "สุนทร รักษ์รงค์" ลำออกสมำชิก ปชป. ลั่น"เคมี" ไม่ตรงกัน 16 
5 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ  
ประชำธิปัตย์เลือดไหลอีก "สุนทร รักษ์รงค์" ลำออก 19 

6 สยำมรัฐออนไลน์ ปชป. เลือดไหลอีก !! "สุนทร รักษ์รงค์" ลำออกสมำชิก พูดชัด "เคมีไม่ตรงกัน" 20 
7 77 ข่ำวเด็ดออนไลน์ "โกแบงค์"ขึ้นว่ำที่ นำยก ทต.ส ำนักขำม คะแนนทิ้งห่ำงคู่แข่ง  

อย่ำงไม่เป็นทำงกำรกว่ำ 500 
23 
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วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมประชุม 
ผ่ำนระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมำยให้ 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ในโครงกำรพัฒนำและขยำยเครือข่ำย (ธรรมำภิบำล / เรื่องร้องเรียน) 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน กิจกรรมมุ่งเน้น เพ่ือชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้เรื่องสิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมต่อกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  
ของผู้ตรวจกำรแผ่นดินอันเป็นประโยชน์ต่อประชำชนหรือชุมชน และสร้ำงเครือข่ำยและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ในกำรเสนอควำมเห็นและแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 
ณ โรงแรม ทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหำนคร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) 

ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล / เรื่องร้องเรียน) 
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วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 เวลำ 11.00 น. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้แต่งตั้งให้ ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ตำมค ำสั่ง สนง.กกต. ที่ 381/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2565 ได้ประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 2/2565 
เพ่ือพิจำรณำร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ ที่คณะท ำงำนได้ยกร่ำงมำแล้ว ก่อนที่จะเผยแพร่คู่มือฯ ให้ผู้ ปฏิบัติงำน 
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพ่ือมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อคู่มือดังกล่ำวต่อไป โดยมี ผู้บริหำรและพนักงำน  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 ชั้น 4 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง    

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

คณะกรรมการการเลอืกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด 
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วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 - 11:43 น. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ฝ่ำยกิจกำรประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่กรำฟิกจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ในกำรเลือกตั้งปี 2566 โดยค ำนวณ 
จำกจ ำนวนรำษฎร ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 รวม 66,171,439 คน โดยตำมกฎหมำย ก ำหนดให้มี  ส.ส.  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 400 เขตเลือกตั้ง จำกเดิม 350 คน 350 เขตเลือกตั้ง 

ส ำหรับ  ส .ส .  ทั้ งประเทศ รวม 400 คน แบ่ ง เป็น ภำคเหนือ ส .ส .  รวม 39 คน เดิม 33 คน  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ส. รวม 132 คน เดิม 116 คน ภำคกลำง ส.ส. รวม 122 คน เดิม 106 คน ภำคตะวันออก 
ส.ส. รวม 29 คน เดิม 26 คน ภำคตะวันตก ส.ส. รวม 20 คน เดิม 19 คน และภำคใต้ ส.ส. รวม 58 คน เดิม 50 คน 
ทั้งนี้  มีจังหวัดที่มีจ ำนวน ส.ส. บวกเพ่ิมขึ้น 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด ขณะที่จ ำนวน ส.ส. 
เท่ำเดิมไม่ปรับเพิ่มมีจ ำนวน 35 จังหวัด 

กกต. เผยแพร่ จ านวน ส.ส. เขต 400 คน ทั่ว ปท. รองรับเลือกตั้งปี 66 
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โดยจ ำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด 
ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด ส.ส. 9 คน 
4 จังหวัด ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ได้แก่ ตรำด ระนอง สมุทรสงครำม สิงห์บุรี 
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน ได้แก่ ชัยนำท นครนำยก พังงำ มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ล ำพูน สตู ล อ่ำงทอง อ ำนำจเจริญ 
อุทัยธำนี จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่ำน บึงกำฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี พะเยำ พัทลุ ง 
พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลำ สระแก้ว หนองคำย หนองบัวล ำภู อุตรดิตถ์  จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน ได้แก่ 
ก ำแพงเพชร ฉะเชิงเทรำ ตรัง ตำก นครพนม ปัตตำนี ลพบุรี ล ำปำง เลย สมุทรสำคร สระบุรี สุโขทัย จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 
ได้แก่ กำญจนบุรี นรำธิวำส พระนครศรีอยุธยำ พิษณุโลก ระยอง รำชบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน ได้แก่ 
กำฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหำสำรคำม จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธำนี สกลนคร 
สุรำษฏร์ธำนี จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน ได้แก่ เชียงรำย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปรำกำร สุรินทร์ , จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 
ได้แก่ นครศรีธรรมรำช ศรีสะเกษ สงขลำ อุดรธำนี จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 
ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลรำชธำนี จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน ได้แก่ นครรำชสีมำ และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 
คือ กรุงเทพมหำนคร 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3421724  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3421724
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27 มิถุนำยน 2565 11:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรเลือกตั้ง ปี 2566 ค ำนวนจำกจ ำนวนรำษฎร วันที่ 31 ธ.ค.  2564 ซึ่งเป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่ให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ ำนวน 400 คน จำกเดิม 350 คน 

ส่งสัญญาณเลอืกตั้ง ! กกต. กางแผนท่ี ส.ส. 400 เขต 
จังหวัดไหนมี ส.ส. กี่คนเช็กที่นี ่
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ทั้งนี้ กกต. ค ำนวณจ ำนวนรำษฎรเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน อยู่ที่ 165,428.5975 คน จังหวัดที่มี ส.ส.  มำกสุด 
ยังคงเป็น กรุงเทพมหำนคร 33 คน, ตำมมำด้วยนครรำชสีมำ มี ส.ส. 16 คน 
ส่วนที่มี ส.ส. 11 คน มี 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ และอุบลรำชธำนี 
ที่มี ส.ส. 9 คนมี 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมรำช ศรีสะเกษ สงขลำ และอุดรธำนี 
ที่มี ส.ส. 8 คนมี 5 จังหวัดคือ เชียงรำย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปรำกำร และสุรินทร์ 
ที่มี ส.ส 7 คนมี 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ปทุมธำนี สกลนคร และสุรำษฎร์ธำนี 
ที่มี ส.ส. 6 คนมี 5 จังหวัดคือ กำฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และมหำสำรคำม 
ที่มี ส.ส. 5 คนมี 7 จังหวัด คือ กำญจนบุรี นรำธิวำส พระนครศรีอยุธยำ พิษณุโลก ระยอง รำชบุรี และสุพรรณบุรี 
ที่มี ส.ส. 4 คน มี 12 จังหวัด คือก ำแพงเพชร ฉะเชิงเทรำ ตรัง ตำก นครพนม ปัตตำนี ลพบุรี ล ำปำง เลย สมุทรสำคร 
สระบุรี และสุโขทัย 
ที่มี ส.ส 3 คนมี 19 จังหวัด คือ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่ำน บึงกำฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี พะเยำ พัทลุง พิจิตร 
เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลำ สระแก้ว หนองคำย หนองบัวล ำภู และอุตรดิตถ์ 
ที่มี ส.ส. 2 คน มี 10 จังหวัด คือ ชัยนำท นครนำยก พังงำ มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ล ำพูน สตูล อ่ำงทอง อ ำนำจเจริญ 
และอุทัยธำนี 
และท่ีมี ส.ส.1 คนมี 4 จังหวัด คือ ตรำด ระนอง สมุทรสงครำม และสิงห์บุรี 
ขอบคุณข้อมูลจำกเฟซบุ๊ก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
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กกต. เผยแพร่ จ ำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่ว ปท. รองรับเลือกตั้งปี 66 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 11:43 น. 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่กราฟิกจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณ  
จากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 66,171,439 คน โดยตามกฎหมาย ก าหนดให้มี ส.ส. 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 400 เขตเลือกตั้ง จากเดิม 350 คน 350 เขตเลือกตั้ง 

ส าหรับ ส.ส. ทั้ งประเทศ รวม 400 คน แบ่งเป็น ภาคเหนือ ส.ส.  รวม 39 คน เดิม 33 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ส. รวม 132 คน เดิม 116 คน ภาคกลาง ส.ส. รวม 122 คน เดิม 106 คน ภาค
ตะวันออก ส.ส. รวม 29 คน เดิม 26 คน ภาคตะวันตก ส.ส. รวม 20 คน เดิม 19 คน และภาคใต้ ส.ส. รวม 58 
คน เดิม 50 คน ทั้งนี้ มีจังหวัดที่มีจ านวน ส.ส. บวกเพ่ิมขึ้น 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด ขณะที่จ านวน 
ส.ส. เท่าเดิมไม่ปรับเพิ่มมีจ านวน 35 จังหวัด 

โดยจ านวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด 
ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด ส.ส. 9 คน 
4 จังหวัด ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ได้แก่ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี 
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน ได้แก่ ชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ล าพูน สตูล อ่างทอง อ านาจเจริญ 
อุทัยธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา 
พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวล าภู อุตรดิตถ์ จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 
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ได้แก่ ก าแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ล าปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย จังหวัดที่มี 
ส.ส. 5 คน ได้แก่ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี , จังหวัดที่มี ส.ส. 
6 คน ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธานี 
สกลนคร สุราษฏร์ธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน ได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุรินทร์ จังหวัด 
ที่มี ส.ส. 9 คน ได้แก่ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา อุดรธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ จังหวัด
ที่มี ส.ส. 11 คน ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน ได้แก่ นครราชสีมา และจังหวัด 
ที่มี ส.ส. 33 คน คือ กรุงเทพมหานคร 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3421724  
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หัวข้อข่าว: ปชป.เลือดไหลอีก!! "สุนทร รักษ์รงค์" ลาออกสมาชิก พูดชัด "เคมีไม่ตรงกัน"

รหัสข่าว: I-I220626001210

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:57
หัวข้อข่าว: "โกแบงค์"ขึ้นว่าที่ นายก ทต.สำนักขาม คะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง อย่างไม่เป็นทางการกว่า 500 - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220627000787

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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