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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

 
ข่าวประจ าวันที ่12 สิงหาคม 2565 

 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 อปท.นิวส์ออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
1 

2 Max Tv Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 13  - 14 สิงหาคม 2565 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

4 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
5 

2 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน - เลขาธิการ กกต. นําผู้บริหาร - พนักงาน ร่วมพิธีเจริญ 
พระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตร 

6 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. - เลขาธิการ กกต. นําผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพร 

7 

4 Max Tv Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. สัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 8 

5 Max Tv Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. ประชุมคณะทางานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
เพ่ือปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาด 

9 

6 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่ง 10 
7 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้บริหาร กกต. แสดงความยินดี สานัก ปชส. รับรางวัลสื่อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์ 
11 

8 Kppnews ออนไลน์ กศน. จับมือ กกต. กําแพงเพชร เสริมอาวุธทางปัญญานักศึกษา 
เป็นพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย" 

12 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ สภาล่มอีกแล้ว ! หลังฝ่ายค้าน ชิงเสนอญัตติด่วน อภิปรายวาระ 8 ปี 

“บิ๊กตู”่ – รบ. ลุกค้านรัว ๆ 
16 

3 ข่าวสดออนไลน์ สภาล่ม อีก หลัง "ฝ่ายค้าน” เสนอญัตติด่วนฯ ถกปมนายกฯ 8 ปี โต้เดือด 
"ฝ่ายรัฐบาล” 

19 

4 Thairath ออนไลน์ สภาล่มอีก ! ฝ่ายค้าน หวัง ถล่ม ปม ครบ 8 ปี เจอ พปชร. ตบเท้าอวยพร 
"บิ๊กป้อม" 

22 

5 7 HD ออนไลน์ ประธานรัฐสภา นัดประชุม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 15 ส.ค. 28 
6 Nationtv ออนไลน์ สภาล่มอีก ! เหตุฝ่ายค้านอุ่นเครื่องยกประเด็น "8 ปี นายกฯ" อภิปราย

ถล่ม "นายกฯ" 
30 

7 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'ชวน' บอกเป็นไปได้ยาก นัดประชุมร่วมรัฐสภา 'เสาร์ - อาทิตย์' ถก
กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. ต่อ 

34 

8 มติชนออนไลน์ หาร 500 จบเห่ ! 'พปชร. - พท.' ใช้แทคติก 'สภาล่ม' หยุดสูตรปัญหา  
จ่อฟ้ืนสูตร 100 

40 

9 7 HD ออนไลน์ ตีตรงจุด : รัฐสภาล่ม เซ่น สูตรหาร 100 43 
10 Topnews ออนไลน์ "สาธิต" โอด เหนื่อยฟรี เสียเวลาเปล่า ทํากฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน 45 
11 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
"ชํานาญ - สมชัย" ชวนมองสิ่งผิดปกติ ในวันลงมติ พรป. เลือกตั้ง ส.ส.  
ก่อนจบลงด้วยสภาล่ม 

47 

12 ประชาไทออนไลน์ อนาคตของร่างแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ 50 
13 สํานักข่าวออนไลน์ ให้ไปตําหนิคนทําสภาฯ ล่ม 54 
14 ข่าวสดออนไลน์ “เสี่ยหนู” ปัดเจาะฐานเสียงใต้ ปชป. ชี้ทุกพรรคไปบุรีรัมย์ - อุทัยได้ ลั่น

พร้อมเป็นนายกฯ 
56 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘อนุทิน’ ชี้แจงอุปทูตสหรัฐฯ เรื่องการเมืองไทยมั่นใจรัฐบาลอยู่ถึง มี.ค. 66 59 
16 MGR ออนไลน์ "อนุทิน” ลงใต้ - พังงา หาเสียงปัดขัดแย้ง ปชป. บอกทุกพรรคมาเยือน

บุรีรัมย์ - อุทัยธานีได้ ลั่นอีกพร้อมเป็นนายกฯ 
62 

17 มติชนออนไลน์ "อนุทิน" สยบ ปมขัดแย้ง ปชป. พังงา ชี้แค่หาเสียง แข่งรับใช้ประชาชน 64 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุทิน' แจงลงใต้ไม่ใช่เรื่องขัดแย้ง ปชป. บอกใครก็ไปบุรีรัมย์ได้ เราแย่งกัน

รับใช้ประชาชน 
66 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน" เผยลงใต้ - พังงา หาเสียงปัดขัดแย้ง ปชป. แค่แข่งรับใช้ประชาชน 

พร้อมเชิญทุกพรรคเยือนบุรีรัมย์ - อุทัยธานี 
69 

20 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'อนุทิน' ชี้สภาล่มขออย่าตําหนิ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุม 72 

21 แนวหน้าออนไลน์ 'อนุทิน' ย่ําถิ่น ปชป. ปัดหาเสยีงขัดแย้ง ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ 75 
22 Nationtv ออนไลน์ "อุ๊งอ๊ิง" ตรวจสนามเช็ก ส.ส. –ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เหนือ อยู่ครบจบที่เพ่ือไทย 77 
23 แนวหน้าออนไลน์ 'แรมโบ้' โวลั่น ! ระดมอดีตคนเสื้อแดง 5 ล้านตุนในกระเป๋า ลั่น 'เทิดไท'

พร้อมสู้ทุกกติกา 
87 

24 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ "เทิดไท" คึกรอ กกต. ไฟเขียวจัดตั้ง ระดมอดีตเสื้อแดง 3 ล้านคนเข้าพรรค 
"แรมโบ้" ลั่นหารเท่าไหร่ก็พร้อมสู้ 

89 

25 MGR ออนไลน์ "เทิดไท”คึกรอ กกต. ไฟเขียวจัดตั้ง ระดมอดีตเสื้อแดง 3 ล้านคนเข้าพรรค 
"แรมโบ้” ลั่นหารเท่าไหร่ก็พร้อมสู้ 

91 

26 Siamlandbank 
ออนไลน์ 

"เทิดไท” คึกรอ กกต. ไฟเขียวจัดตั้ง ระดมอดีตเสื้อแดง 3 ล้านคนเข้าพรรค 
"แรมโบ้” ลั่นหารเท่าไหร่ก็พร้อมสู้ 

93 

27 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"เทิดไท”คึกรอ กกต. ไฟเขียวจัดตั้ง ระดมอดีตเสื้อแดง 3 ล้านคนเข้าพรรค 
"แรมโบ้” ลั่นหารเท่าไหร่ก็พร้อมสู้ 

94 

 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรรคเทิดไท' ?  สุดคึกขยับต่อเนื่อง 'แรมโบ้'?ขอบคุณ 'ปชช. - เปลวสีเงิน'  
ให้ความสนใจ 

96 

 
  
บทความ/ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thaitrend ออนไลน์ ยื้อ กม. ลูก คว่ํา"สูตร 500" เพ่ือไทยเร่งเกมเลือกตั้ง 98 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยื้อ กม. ลูก คว่ํา "สตูร 500” เพ่ือไทยเร่งเกมเลือกตั้ง 104 
3 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง – แก้ รธน. บัตรเลือกตั้งสองใบหาร 500 ล่มในสภา 

ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้ 
110 
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รวมข่าว กกต.      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

บทความ/ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 หนังสือพิมพ์มติชนสุด

สัปดาห์ 
คอลัมน์ : ลึกแต่ไม่ลับ 115 

5 หนังสือพิมพ์มติชนสุด
สัปดาห์ 

คอลัมน์ : ขอแสดงความนับถือ 117 

6 หนังสือพิมพ์มติชนสุด
สัปดาห์ 

คอลัมน์ : บทความพิเศษ : ย้อนบัตรใบเดียวเดี๋ยวมันก็คืนมา 119 

7 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : เบญจมาศ 121 
8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : นี่คือนักการเมือง 124 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง 
 
  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.38 น. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291781   

ประธาน กกต. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291781
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธี
ทําบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จํานวน 10 รูป โดยมีพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบท 
เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 91 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท าบุญตักบาตร  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตร  
สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จํานวน 10 รูป โดยมีพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิม  
พระเกียรติฯ จํานวน 91 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291790   

ประธาน - เลขาธิการ กกต. น าผู้บริหาร - พนักงาน  
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท าบุญตักบาตร 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291790


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
พระบรมมหาราชวัง  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291794   

กกต. - เลขาธิการ กกต. น าผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291794


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีเปิดและพบปะ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มภารกิจงานการมีส่วนร่วม 
และตัวแทนผู้บริหารจากจังหวัดต่าง ๆ ในการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับและสัมมนาด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30257   

กกต. สมัมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30257


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ นายสมยศ อักษร และคณะผู้บริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 411 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น 4 
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะทํางานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30267   

กกต. ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
เพื่อปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาด 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30267


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานแสดงความยินดี 
ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแสดงความยินดีกับสํานักประชาสัมพันธ์  
ที่ได้รับรางวัล โครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของรายการวิทยุ สารคดีวิทยุต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายสุเมธา คงคิด 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ และ นายเจริญ แก้วยอดหล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย 
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และแสดงความยินดีกับส านักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 15.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานแสดงความยินดี 
ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแสดงความยินดีกับสํานักประชาสัมพันธ์  
ที่ได้รับรางวัล โครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของรายการวิทยุ สารคดีวิทยุต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายสุเมธา คงคิด 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ และ นายเจริญ แก้วยอดหล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย 
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291666  

รองเลขาธิการ กกต. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291666


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  
พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ และ 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสํานักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัล โครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค”์ ของรายการวิทยุ สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารของสํานัก
ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291670  

 
  

ผู้บริหาร กกต. แสดงความยินดี ส านัก ปชส. รับรางวลัสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291670


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08/2022 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จํานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลด่านสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อําเภอดงเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร ใหม ่
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ 
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 

กกต. เชิญชวนไปใช้สทิธิเลือกตั้งท้องถิ่น 13 – 14 สิงหาคม 2565  
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งพยอม เขตเลือกตั้งที่  14 อําเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงใต้ เขตเลือกตั้ งที่  5 อําเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 10. การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพังงู  เขตเลือกตั้ งที่  2 อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี แทนตําแหน่งที่ว่าง 

  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ  

 

อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30253  
 

http://www.ect.go.th/
https://maxtvthailandonline.com/?p=30253


 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งท้องถิ่น  13 -14 สิ งหาคม 2565 เชิญชวนผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง 
เข้าคูหากากบาท 
11/08/2022 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 
13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อ าเภอดงเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร ใหม ่
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ 
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม เขตเลือกตั้งที่ 14 อ าเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังงู เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ  

อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30253  
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ประธาน กกต. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.38 น. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 
ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291781 
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ประธาน - เลขาธิการ กกต. น าผู้บริหาร - พนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท าบุญตักบาตร 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท าบุญ
ตักบาตร  สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จ านวน 10 รูป โดยมีพระสงฆ์จากโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 91 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291790 
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กกต. - เลขาธิการ กกต. น าผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัย
สมาคม พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291794 
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กกต. สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
11/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัย
มนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีเปิดและพบปะ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มภารกิจงาน
การมีส่วนร่วม และตัวแทนผู้บริหารจากจังหวัดต่าง ๆ ในการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและสัมมนาด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30257 
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กกต. ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวน 
เพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาด 
11/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30267   
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รองเลขาธิการ กกต. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 15.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานแสดงความยินดี
ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแสดงความยินดีกับส านัก
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัล โครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของรายการวิทยุ 
สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดยมี นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  พร้อมด้วย 
ผู้ เชี่ ยวชาญประจ ากองทุนเพื่ อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้ แก่  พล.ต.ต.ชัชชรินร์  สว่างวงศ์  และ 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291666  
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ผู้บริหาร กกต. แสดงความยินดี ส านัก ปชส. รับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) 
พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ และ 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีกับส านักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัล โครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของรายการวิทยุ สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดย กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
และผู้บริหารของส านักประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291670  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: ยื้อกม.ลูก คว่ำ"สูตร500” เพื่อไทยเร่งเกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220812000155

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: ยื้อกม.ลูก คว่ำ"สูตร500” เพื่อไทยเร่งเกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220812000155

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09:19
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - แก้รธน.บัตรเลือกตั้งสองใบหาร500ล่มในสภา ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้

รหัสข่าว: I-I220812000751

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09:19
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - แก้รธน.บัตรเลือกตั้งสองใบหาร500ล่มในสภา ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้

รหัสข่าว: I-I220812000751

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09:19
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - แก้รธน.บัตรเลือกตั้งสองใบหาร500ล่มในสภา ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้

รหัสข่าว: I-I220812000751

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09:19
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - แก้รธน.บัตรเลือกตั้งสองใบหาร500ล่มในสภา ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้

รหัสข่าว: I-I220812000751

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09:19
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - แก้รธน.บัตรเลือกตั้งสองใบหาร500ล่มในสภา ถือเป็นชัยชนะของคนแพ้

รหัสข่าว: I-I220812000751

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: ลึกแต่ไม่ลับ

รหัสข่าว: C-220812031054(12 ส.ค. 65/04:06)

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

Col.Inch: 63.74 ADValue:  (B/W)  23,583.80  (FC)  30,595.20
PRValue : (B/W)  70,751.40  (FC)  91,785.60(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: ลึกแต่ไม่ลับ

รหัสข่าว: C-220812031054(12 ส.ค. 65/04:06)

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

Col.Inch: 63.74 ADValue:  (B/W)  23,583.80  (FC)  30,595.20
PRValue : (B/W)  70,751.40  (FC)  91,785.60(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: ขอแสดงความนับถือ

รหัสข่าว: C-220812031043(12 ส.ค. 65/04:07)

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

Col.Inch: 56.55 ADValue:  (B/W)  20,923.50  (FC)  27,144
PRValue : (B/W)  62,770.50  (FC)  81,432(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: ขอแสดงความนับถือ

รหัสข่าว: C-220812031043(12 ส.ค. 65/04:07)

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

Col.Inch: 56.55 ADValue:  (B/W)  20,923.50  (FC)  27,144
PRValue : (B/W)  62,770.50  (FC)  81,432(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: บทความพิเศษ: ย้อนบัตรใบเดียวเดี๋ยวมันก็คืนมา

รหัสข่าว: C-220812031035(12 ส.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 94.03 ADValue:  (B/W)  34,791.10  (FC)  45,134.40
PRValue : (B/W)  104,373.30  (FC)  135,403.20(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2191
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: บทความพิเศษ: ย้อนบัตรใบเดียวเดี๋ยวมันก็คืนมา

รหัสข่าว: C-220812031035(12 ส.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 94.03 ADValue:  (B/W)  34,791.10  (FC)  45,134.40
PRValue : (B/W)  104,373.30  (FC)  135,403.20(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26602
วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-220813035004(12 ส.ค. 65/07:11)

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

Col.Inch: 100.34 ADValue:  (B/W)  95,323  (FC)  180,612
PRValue : (B/W)  285,969  (FC)  541,836(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26602
วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-220813035004(12 ส.ค. 65/07:11)

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

Col.Inch: 100.34 ADValue:  (B/W)  95,323  (FC)  180,612
PRValue : (B/W)  285,969  (FC)  541,836(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26602
วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เบญจมาศ

รหัสข่าว: C-220813035004(12 ส.ค. 65/07:11)

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

Col.Inch: 100.34 ADValue:  (B/W)  95,323  (FC)  180,612
PRValue : (B/W)  285,969  (FC)  541,836(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23580
วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: นี่คือนักการเมือง

รหัสข่าว: C-220813039110(12 ส.ค. 65/07:25)

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

Col.Inch: 44.59 ADValue:  (B/W)  44,590  (FC)  89,180
PRValue : (B/W)  133,770  (FC)  267,540(x3)
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