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ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 195/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ “สื่ออัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” 

2 196/2565 สนง.กกต. คัดเลือกคลิปประชำสัมพันธ์ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ระดับประเทศ 
ชิงเงินรำงวัลกว่ำ 67,500 บำท 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. เปิดกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำน 

กำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. 
1 

2 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ประธำน กกต. มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
และกำรบริหำรองค์กร 

2 

3 Max TV Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. ประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

3 

4 ข่ำวสดออนไลน์ ‘อิทธิพร’ ปธ. เปิดกำรประชุมยกระดับกำรท ำงำน กกต. ส่งสัญญำณ 
77 จังหวัดพร้อมเลือกตั้ง ! 

4 

5 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ สั่ง กกต. จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 5 
6 มติชนออนไลน์ ปธ.กกต. ก ำชับ 77 จว. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66  

เน้นศึกษำกฎหมำย หวั่นถูกกดดัน - ฟ้องร้อง 
10 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิดกำรประชุมเพ่ือพัฒนำ
งำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของ สนง.กกต. 

13 

8 ข่ำวสดออนไลน์ ประธำน กกต. สั่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.  
เน้นศึกษำกฎหมำยให้โปร่งใส 

17 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 Vnexplorer ออนไลน์ ปธ.กกต. ก ำชับ 77 จว. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66  

เน้นศึกษำกฎหมำย หวั่นถูกกดดัน - ฟ้องร้อง 
21 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อิทธิพร' ส่งสัญญำณสั่ง กกต. จังหวัดเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! 25 
11 แนวหน้ำออนไลน์ เน้นศึกษำกฎหมำย ! 'อิทธิพร' สั่ง กกต. จังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 27 
12 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. สั่ง กกต. จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 30 
13 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ประธำน กกต. สั่ง 77 จว. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 32 
14 สยำมรัฐออนไลน์ "อิทธิพร" แจ้ง กกต. ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับกำรเลือกตั้ง ส.ส. ปีหน้ำ 36 
15 Theworldnews 

ออนไลน์ 
"อิทธิพร" สั่ง กกต.จว. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง เน้นศึกษำ กม. 
ให้โปร่งใส จนท. ต้องเป็นกลำง 

39 

16 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. ติวผู้บริหำรเตรียมเลือกตั้ง ส.ส. 41 
17 MGR ออนไลน์ "อิทธิพร" สั่ง กกต.จว. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง เน้นศึกษำ กม. 

ให้โปร่งใส จนท. ต้องเป็นกลำง 
42 

18 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. มอบแนวทำงและข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยกำรสำนัก – ผู้อำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งประจำจังหวัด 

44 

19 Thaitrend ออนไลน์ สัญญำณ กกต. 7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม. ใช้ "อ ำนำจรัฐ" เอำเปรียบ 45 
20 7 HD ออนไลน์ กกต. ออกระเบียบใหม่ ครม. รักษำกำร ห้ำมท ำอะไรบ้ำง !? 51 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงรำชกิจจำฯ ระเบียบห้ำมใช้ทรัพยำกรรัฐหำเสียง 

15 ส.ค. 65 
53 

22 Thaitrend ออนไลน์ สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงรำชกิจจำฯ ระเบียบห้ำมใช้ทรัพยำกรรัฐหำเสียง 
15 ส.ค. 65 

56 

23 Thestandard 
ออนไลน์ 

กกต. คลอดระเบียบ ห้ำม ครม. ที่พ้นวำระหรือยุบสภำ ใช้ทรัพยำกร -  
วิทยุโทรทัศน์ 

58 

24 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ กกต. คลอดระเบียบ ห้ำม ครม. เอำเปรียบตอนเลือกตั้ง 60 
25 Nationtv ออนไลน์ ผุดระเบียบ กกต. รองรับ "ยุบสภำ" เตือน ครม. ใช้ทรัพยำกรของรัฐเอ้ือ"

เลือกตั้ง" 
62 

26 8 HD ออนไลน์ กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข ท่ำมกลำงกระแส "ยบุสภำ" ก่อน "บิก๊ตู่" ครบวำระ 68 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
27 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ออกระเบียบใหม่กรณียุบสภำ ห้ำม ครม. รักษำกำรใช้ของหลวง 

ก่อนเลือกตั้ง 
72 

28 ส ำนักข่ำวอิศรำ
ออนไลน์ 

แพร่ระเบียบ กกต. ห้ำม ครม. ใช้ทรัพยำกรรัฐระหว่ำงยุบสภำ  
สร้ำงควำมไม่ทัดเทียมในกำรเลือกตั้ง 

75 

29 MGR ออนไลน์ กกต. คลอดระเบียบเงื่อนไข ห้ำม ครม. รักษำกำรใช้ของหลวง ระหว่ำง
สภำหมดวำระ-ยุบสภำ รับกระแสส่อยุบสภำก่อน “บิ๊กตู”่ ครบวำระ 

79 

30 Vnexplorer ออนไลน์ ยุบสภำ ห้ำม ครม. ใช้ของหลวง ก่อนเลือกตั้ง กกต. ออกระเบียบใหม่ 83 
31 แนวหน้ำออนไลน์ เช็คด่วน ! 'กกต.' คลอดเงื่อนไข 'ครม.' รักษำกำรสภำหมดวำระห้ำมท ำอะไร 88 
32 อปท.นิวส์ออนไลน์ กกต. ชี้ประกำศฯ ครม. ห้ำมใช้ของหลวงหำกยุบสภำ 92 
33 ข่ำวสดออนไลน์ เอำแล้วไง ! กกต. ออกระเบียบแจ้ง ครม. ถึงข้อห้ำม หำกพ้นต ำแหน่ง 

จำกเหตุยุบสภำ 
94 

34 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ รำชกิจจำฯ ประกำศ "ครม. รักษำกำร”ห้ำมท ำอะไร ระหว่ำงสภำ 
หมดวำระ - ยุบสภำ 

99 

35  7 HD ออนไลน์ กกต. ออกระเบียบใหม่ ครม. รักษำกำร ห้ำมใช้ทรัพยกรรัฐที่มีผล 
 ต่อกำรเลือกตั้ง 

104 

36 มติชนออนไลน์ กกต. วำง 'ข้อห้ำม' ครม. รักษำกำร โยงกระแสยุบสภำ พบลงนำมปี 63 
แต่เพ่ิงลงรำชกิจจำ 

106 

37 ข่ำวสดออนไลน์ ช่วงเวลำเหมำะสม ? กกต. แจง ปมประกำศข้อห้ำม รมต. หลังยุบสภำ  
ถึงออกช้ำ 2 ปี 

110 

38 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำแล้ว ! รำชกิจจำฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่ำด้วยเงื่อนไข 'ครม. 
รักษำกำร' ระหว่ำงอำยุสภำฯสิ้นสุดลง 

112 

39 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เบื้องหลังประกำศสกัด ครม. เอำเปรียบเลือกตั้ง กกต. ส่งปี 63 
ส ำนักนำยกฯ เพ่ิงลง 

116 

40 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข " ครม. รักษำกำร" ท ำอะไรได้ – ไม่ได้ 
เผยลงนำมปี 63 เพ่ิงประกำศรำชกิจจำ 

118 

41 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สัญญำณ กกต. 7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม. ใช้ "อ ำนำจรัฐ" เอำเปรียบ 120 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ 128 

2 Topicza ออนไลน์ รอพิจำรณำ "ชวน" ส่ง ร่ำง พรป. เลือกตั้ง ส.ส. ถึง กกต. แล้ว 129 
3 Thaitrend ออนไลน์ "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรคฯ มีเวลำ 3 วันให้เข้ำชื่อ

ร้องศำล 
134 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรคฯ มีเวลำ 3 วันให้เข้ำชื่อ
ร้องศำล 

136 

5 มติชนออนไลน์ "ชวน” แจ้ง ชะลอ กม. ลูกพรรคกำรเมือง 3 วัน ให้สมำชิกรัฐสภำ 
เสนอควำมเห็นขัดหรือแย้งต่อ รธน. ส่งให้ศำลฯ วินิจฉัย 

138 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' แจงเส้นตำย 19 ส.ค. สมำชิกร้องทักท้วง กม. พรรคกำรเมือง 140 
7 สยำมรัฐออนไลน์ "ชวน" แจ้งสภำฯ กกต. ส่ง นส. แจงไม่ทักท้วงร่ำงกม.พรรคกำรเมือง 

มีเวลำถึง 19 ส.ค. ให้สมำชิกทักท้วง - ส่งศำล รธน. 
142 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กกต.' ไม่ทักท้วงร่ำง ก.ม. พรรคกำรเมือง – ชะลอ 3 วันให้ร้องศำล รธน.
วินิจฉัย 

144 

9 Innnews ออนไลน์ "ชวน" แจ้งสภำ กกต. ไม่ทักท้วงร่ำง พรป. พรรคกำรเมือง 146 
10 Nationtv ออนไลน์ "นำยหัวชวน" ชะลอ กม. ลูกพรรคกำรเมือง 3 วันให้สมำชิกเข้ำชื่อ 

เสนอควำมเห็น 
148 

11 แนวหน้ำออนไลน์ 'ชวน' แจ้งสภำฯ 'กกต.' ไม่ทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง 150 
12 Topnews ออนไลน์ "ฝ่ำยค้ำน" ยื่นหนังสือผ่ำน "ปธ.ชวน" ปมวำระนำยกฯ 8 ปี ให้ศำล รธน.

ตีควำม 
152 

13 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ฝ่ำยค้ำน ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ ฟัน 8 ปี ประยุทธ์ เชื่อ ไม่ยุบสภำ 160 

14 ฐำนเศรษบกิจออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนยื่นประธำนสภำ ส่งศำล รธน. ตีควำมปม "นำยกฯ 8 ปี" 164 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘พิธำ’ ขยี้จิตส ำนึกนำยกฯ 8 ปี หำกนับเลขถูกไม่จ ำเป็นต้องยื่นศำล รธน. 169 
16 ไทยรัฐออนไลน์ "ก้ำวไกล” ชี้ 3 ควำมไม่โปร่งใสงบกลำง หวั่นถูกโยกมำใช้ซื้อ "เพกำซัส” 172 
17 มติชนออนไลน์ 'ก้ำวไกล' ไม่กลัว หำกยุบสภำ ชี้ ดี คืนอ ำนำจให้ ปชช. เลือกผู้น ำใหม่ 

เชื่อ 'บิ๊กตู'่ ไม่กล้ำ 
177 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ประยุทธ์" ยัน ไม่ "ยุบสภำ" เดินหน้ำท ำงำนต่อ ในช่วงเวลำที่เหลือ 179 
 19 7 HD ออนไลน์ นำยกฯ สยบข่ำวลือยุบสภำฯ ยืนยันท ำหน้ำที่ต่อ 182 
20 pptvhd36 ออนไลน์ "ประยุทธ์" ยืนยันไม่ยุบสภำ ขอใช้เวลำที่เหลือท ำงำนเพ่ือประชำชน 184 
21 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภำ – ปัดก้ำวล่วง กกต. ประกำศระเบียบกรณี  

ครม. พ้นวำระ 
187 

22 มติชนออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ดับฝัน ยันไม่มีกำรยุบสภำ ขอใช้เวลำที่เหลืออยู่ท ำงำน 
ให้กับประชำชน 

194 

23 บ้ำนเมืองออนไลน์ "บิ๊กตู่" ยันไม่ยุบสภำ ! หลัง กกต. ออกระเบียบกรณี ครม. หมดวำระ 196 
24 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ ลั่น ! ไม่ยุบสภำ ขอใช้เวลำที่เหลืออยู่ ท ำงำนให้ประชำชน 197 
25 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ยันไม่ยุบสภำ เดินหน้ำท ำงำน 201 
26 แนวหน้ำออนไลน์ สยบข่ำวลือ !! 'บิ๊กตู่' ย้ ำไม่มี 'ยบุสภำ' ขอใช้เวลำที่เหลืออยู่ท ำงำนให้กับ ปชช. 203 
27 Thereporters 

ออนไลน์ 
นำยกรัฐมนตรี มอบโฆษกรัฐบำลตอบสื่อแทน ยืนยันไม่ยุบสภำ 205 

28 ch3plus ออนไลน์ 'อนุทิน' ลั่น พร้อมเป็นนำยกฯ หำก 'บิ๊กตู'่ ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไม่ได้ 207 
29 สยำมรัฐออนไลน์ "อนุทิน" ยัน "บิ๊กตู่" ยังไม่ส่งสัญญำณยุบสภำ บอก อ ำนำจยุบสภำฯ 

เป็นของนำยกฯ ชี้ กกต. ออกระเบียบเป็นเรื่องดี 
209 

30 Amarintv ออนไลน์ "อนุทิน" ลั่นพร้อมนั่งนำยกฯ หำกศำลฟัน "บิ๊กตู่" พ้นต ำแหน่งปมวำระ 8 ปี 211 
31 ข่ำวสดออนไลน์ “อนุทิน” พร้อมเป็นนำยกฯ หำกเกิดอุบัติเหตุกำรเมือง ชี้เรื่องดี กกต. 

ออกข้อห้ำม รมต. 
213 

32 MGR ออนไลน์ "อนุทิน" ย้ ำไร้สัญญำณยุบสภำ ไม่แปลกชื่อแคนดิเดตมำ 4 ปี ถ้ำนำยกฯ 
ถูกสอยก็ดูข้ันตอนตำม รธน. 

215 

33 สยำมรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เห็นสมควร ให้รำชกิจจำฯ ลงระเบียบ กกต. ชี้ได้เวลำสมควร
ประกำศ เกเหตุ ส.ส. ครบวำระเดือน มี.ค. 66 

217 

34 แนวหน้ำออนไลน์ 'วิษณุ' ไขเบื้องหลัง 'กกต.' ประกำศระเบียบกรณียุบสภำ ชี้เข้ำสู่โหมด
เลือกตั้งแล้ว 

220 

35 MGR ออนไลน์ "วิษณุ" แจงระเบียบ กกต. ประกำศใช้เหตุถึงเวลำเหมำะสมรับ รบ. 
หมดวำระปหีน้ำ ยันไร้นัยยะยุบสภำ 

223 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
36 ch3plus ออนไลน์ เฉลยแล้ว ! 'วิษณุ' รับบอกเองให้ประกำศระเบียบ กกต. ชี้เข้ำสู่โหมด

เลือกตั้ง อ้ำงอีก 6 - 7 เดือน สภำครบวำระ 
225 

37 Nationtv ออนไลน์ "วิษณุ" เผยแค่เวลำเหมำะสมประกำศระเบียบ กกต. ยันยังไม่มีเลือกตั้ง 228 
38 MGR ออนไลน์ "วิษณุ" แจงเข้ำโหมดเลือกตั้งเหตุก ำลังจะสิ้นปีงบ ประมำณ 7 ด.  

สภำหมดวำระถือเป็นเวลำอันสมควร 
231 

39 Sondhitalk ออนไลน์ "วิษณุ" แจงเข้ำโหมดเลือกตั้งเหตุก ำลังจะสิ้นปีงบ ประมำณ 7 ด. 
สภำหมดวำระถือเป็นเวลำอันสมควร 

233 

40 pptvhd36 ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้กำรเมืองเข้ำโหมดเลือกตั้ง สภำฯ ใกล้หมดวำระ ไม่ได้โยง 
ปมนำยกฯ 8 ปี 

235 

41 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ประกำศระเบียบ กกต. ไม่เก่ียวใกล้ยุบสภำฯ 239 
42 เดลินิวส์ออนไลน์ รุมสับ ‘งบกลำง’ เบิกจ่ำยไม่ฉุกเฉินจริง – จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี 66 กกต. 

ไม่ของบ 
242 

43 MGR ออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนซัดงบกลำงเบิกจ่ำยไม่ฉุกเฉินจริง จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี 66  
หลัง กกต. ไม่ของบ ปูดกลิ่นทุจริตโชย 

246 

44 สยำมรัฐออนไลน์ ส่อยุบสภำ ! "สมชัย" โพสต์โชว์ประกำศ กกต. แบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย 249 
45 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปี่กลองกำรเมืองเชิด ! สมชัยชี้ กกต. ออกประกำศเหมือนส่งสัญญำณ 253 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสิอพิมพ์มติชน ภำพข่ำว : พร้อม ลต. 255 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส ำนักข่ำวหัวเขียว : เข้ำล็อกซะที 256 
3 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : บนควำมเคลื่อนไหว : 'ยุบสภำ' ทำงเลือกอยู่ยำวทำงไปต่อ  
'3 ป.' ต้องฝืน รธน. 

257 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมในพิธีเปิด ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
มำร่วมให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งทั้ งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด ในโอกำสนี้ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม  ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางาน 

และยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565, 17.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมในพิธีเปิด ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
มำร่วมให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งทั้ งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด ในโอก ำสนี ้
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม  ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292491  

ประธาน กกต. เปิดการประชุมเพื่อพัฒนางาน 
และยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงาน กกต. 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/292491
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18 สิงหำคม 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมในพิธีเปิด ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
มำร่วมให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งทั้ งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด ในโอกำสนี้  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/44147/  

ประธาน กกต. มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร 

https://siamtongtin.com/domestic/44147/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/08/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมในพิธีเปิด ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
มำร่วมให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งทั้ งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด ในโอกำสนี้  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30487  

กกต. ประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐาน 
การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30487
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18 ส.ค. 2565 - 10:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมในพิธีเปิด ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
มำร่วมให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งทั้ งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด ในโอกำสนี้  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7218573  

‘อิทธิพร’ ปธ.กกต. เปดิการประชุมยกระดับการท างาน กกต.  
ส่งสัญญาณ 77 จังหวัดพร้อมเลือกตั้ง ! 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7218573
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พร้อม ลต. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำน 
และยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะเตรียมควำมพร้อมกำรจัด 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) แก่ผู้บริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั้ง 77 จังหวัด ที่โรงแรมเมอเวนพิค 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ วันที่ 17 สิงหำคม 2565 

อ้ำงอิง : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 18 สิงหำคม 2565 Section: First Section/- หน้ำ: 16(บน)  

ภาพข่าว : พร้อม ลต. 
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17 ส.ค. 2565 15:46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

ประธาน กกต. ยังย้ ำถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบวำระในปี 2566 
ให้ครอบคลุมทุกด้ำน เช่น กำรแบ่งเขตเลือกตั้ ง โดยทรำบดีว่ำ แต่ละจังห วัดได้ เตรียมกำรเรื่องนี้ ไว้แล้ว 
กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้บัตรใบเดียวตำมที่กฎหมำยได้มีกำรแก้ไข และกำรสรรหำผู้สมัคร  
ของพรรคกำรเมือง หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ในกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ตำมที่ที่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ที่มีก ำรแก้ไขก ำหนดขึ้นใหม่ จึงจ ำเป็นต้องมี 
กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบตั้งแต่ตอนนี้ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเบื้องต้น ส่วนกำรท ำส ำนวน และแจ้ง 
ข้อกล่ำวหำให้ยึดแนวทำง 4 ประสำนต้ำนทุจริต คือ ควรสอบสวน ท ำส ำนวนให้มีควำมสมบูรณ์ เมื่อมีกำรร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องให้เงินควรท ำกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หำกมีเงินของกลำงก็ให้ส่งตรวจ
พิสูจน์ลำยนิ้วมือ เพ่ือเป็นหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ด้วย พร้อมต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่น ๆ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000078751  

“อิทธิพร” สั่ง กกต.จว. ทั่วประเทศ  
เตรียมพร้อมเลือกตั้ง เน้นศึกษา กม. ให้โปร่งใส จนท. ต้องเป็นกลาง 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000078751
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17/08/2565 เวลำ 15:57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำน 
และยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 เพ่ือมอบแนวทำง 
และข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์  มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม ที่โรงแรมเมอเวนพิค 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-999692  

สั่ง กกต. จังหวัด ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลอืกตั้ง 

https://tna.mcot.net/politics-999692
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วันที่ 17 สิงหำคม 2565 - 16:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565 ที่โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
(ส.ส.) โดยมีกรรมกำร กกต. เลขำธิกำร กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหำรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั้ง 77 จังหวัด 
เข้ำร่วมประชุม 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3512221  

ปธ.กกต. ก าชับ 77 จว. เตรียมพร้อมเลอืกตั้ง ส.ส. ปี 66  
เน้นศึกษากฎหมาย หว่ันถูกกดดัน - ฟ้องรอ้ง 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3512221
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17 สิงหำคม 2565 เวลำ 16:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเ พ่ือพัฒนำงำน 
และยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 โดยได้มอบนโยบำย  
และตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร 
ทั้งนี้ กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ได้มอบแนวทำงและข้อเสนอแนะ
ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด 
โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เข้ำร่วมพิธีเปิดรับฟังนโยบำยตลอดทั้งแนวทำงกำรปฎิบัติงำน ในกำรนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ นำยคณัสชนม์ ศรีเจริญ นำยอ ำเภอปำกช่อง 
ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหำรทั้งส่ วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด 
ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/public-relations-news/202437/   

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีเปิดการประชมุเพื่อพัฒนางาน 
และยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

https://www.thaipost.net/public-relations-news/202437/
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม

เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

ประธาน กกต. ยังย้ ำถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบวำระในปี 2566 
ให้ครอบคลุมทุกด้ำน เช่น กำรแบ่งเขตเลือกตั้ ง โดยทรำบดีว่ำ แต่ละจังห วัดได้ เตรียมกำรเรื่องนี้ ไว้แล้ว 
กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้บัตรใบเดียวตำมที่กฎหมำยได้มีกำรแก้ไข และกำรสรรหำผู้สมัคร  
ของพรรคกำรเมือง หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ในกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ตำมที่ที่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ที่มีก ำรแก้ไขก ำหนดขึ้นใหม่ จึงจ ำเป็นต้องมี 
กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบตั้งแต่ตอนนี้ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเบื้องต้น ส่วนกำรท ำส ำนวน และแจ้ง 
ข้อกล่ำวหำให้ยึดแนวทำง 4 ประสำนต้ำนทุจริต คือ ควรสอบสวน ท ำส ำนวนให้มีควำมสมบูรณ์ เมื่อมีกำรร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องให้เงินควรท ำกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หำกมีเงินของกลำงก็ให้ส่งตรวจ
พิสูจน์ลำยนิ้วมือ เพ่ือเป็นหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ด้วย พร้อมต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่น ๆ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7217773  

ประธาน กกต. สั่งทั่วประเทศ  
เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. เน้นศึกษากฎหมายให้โปร่งใส 

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7217773
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนช่วงหนึ่ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จะครบวำระด ำรงต ำแหน่งวันที่ 23 มี.ค. 2566 
ขอให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเตรียมพร้อมจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบวำระ 
ในปี 2566 ให้ครอบคลุมทุกด้ำน เช่น กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งใบเดียว กำรสรรหำ
ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคกำรเมือง ตำม พ.ร.ป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ที่มีกำรแก้ไขก ำหนดขึ้นใหม่ จึงจ ำเป็นต้องมี 
กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบตั้งแต่ตอนนี้เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเบื้องต้น 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1370834/  

‘อิทธิพร’ ส่งสัญญาณสั่ง กกต. จังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! 

https://www.dailynews.co.th/news/1370834/
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

โดย นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. และองคำพยพของวงจรกำรบริหำรและจัดกำรเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้องท ำงำนท่ำมกลำงกำรเฝ้ำติดตำมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงใกล้ชิด กำรแข่งขันทำงกำรเมืองจำกนักกำรเมือง  
ที่มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังที่สูงต่อกำรเลือกตั้ง และไม่ว่ำระบบกำรเลือกตั้ง  
จะถูกออกแบบไว้อย่ำงไร หำกเกิดควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกน ำมำหยิบยกได้ ข้อค ำนึงอีกประกำร
ในกำรท ำงำนคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องยอมรับควำมเป็นจริง เช่น หำกกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ปฏิบัติงำนผิดพลำดก็จะถูกถ่ำยรูปแและแชร์ข้ อมูลไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้กรรมกำรประจ ำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่อยำกท ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำสุขภำพ ที่ต้องท ำงำนติดต่อกัน
หลำยชั่วโมง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/673959  

นับถอยหลัง ! 'อิทธิพร' สั่ง กกต. 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เตรียมพรอ้มเลือกตั้ง ส.ส. 

https://www.naewna.com/politic/673959
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม

เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

โดย นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. และองคำพยพของวงจรกำรบริหำรและจัดกำรเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้องท ำงำนท่ำมกลำงกำรเฝ้ำติดตำมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงใกล้ชิด กำรแข่งขันทำงกำรเมืองจำกนักกำรเมือง  
ที่มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังที่สูงต่อกำรเลือกตั้ง และไม่ว่ำระบบกำรเลือกตั้ง  
จะถูกออกแบบไว้อย่ำงไร หำกเกิดควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกน ำมำหยิบยกได้ ข้อค ำนึงอีกประกำร
ในกำรท ำงำนคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องยอมรับควำมเป็นจริง เช่น หำกกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ปฏิบัติงำนผิดพลำดก็จะถูกถ่ำยรูปแและแชร์ข้ อมูลไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้กรรมกำรประจ ำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่อยำกท ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำสุขภำพ ที่ต้องท ำงำนติดต่อกัน
หลำยชั่วโมง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/politics/536919  

ประธาน กกต. สั่ง 77 จว. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 

https://www.thansettakij.com/politics/536919


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 สิงหำคม 2565 17:38 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

โดย นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. และองคำพยพของวงจรกำรบริหำรและจัดกำรเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้องท ำงำนท่ำมกลำงกำรเฝ้ำติดตำมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงใกล้ชิด กำรแข่งขันทำงกำรเมืองจำกนักกำรเมือง  
ที่มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังที่สูงต่อกำรเลือกตั้ง และไม่ว่ำระบบกำรเลือกตั้ง  
จะถูกออกแบบไว้อย่ำงไร หำกเกิดควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกน ำมำหยิบยกได้ ข้อค ำนึงอีกประกำร
ในกำรท ำงำนคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องยอมรับควำมเป็นจริง เช่น หำกกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ปฏิบัติงำนผิดพลำดก็จะถูกถ่ำยรูปแและแชร์ข้ อมูลไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้กรรมกำรประจ ำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่อยำกท ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำสุขภำพ ที่ต้องท ำงำนติดต่อกัน
หลำยชั่วโมง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/374588  

"ปธ.กกต." แจ้งทุกจังหวัดเตรียมพรอ้มรับการเลือกตั้ง ส.ส. ปีหน้า 

https://siamrath.co.th/n/374588
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

โดย นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. และองคำพยพของวงจรกำรบริหำรและจัดกำรเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้องท ำงำนท่ำมกลำงกำรเฝ้ำติดตำมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงใกล้ชิด กำรแข่งขันทำงกำรเมืองจำกนักกำรเมือง  
ที่มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังที่สูงต่อกำรเลือกตั้ง และไม่ว่ำระบบกำรเลือกตั้ง  
จะถูกออกแบบไว้อย่ำงไร หำกเกิดควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกน ำมำหยิบยกได้ ข้อค ำนึงอีกประกำร
ในกำรท ำงำนคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องยอมรับควำมเป็นจริง เช่น หำกกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ปฏิบัติงำนผิดพลำดก็จะถูกถ่ำยรูปแและแชร์ข้ อมูลไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้กรรมกำรประจ ำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่อยำกท ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำสุขภำพ ที่ต้องท ำงำนติดต่อกัน
หลำยชั่วโมง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://theworldnews.net/th-news/  

ปธ.กกต. ก าชับ 77 จว. เตรียมพร้อมเลอืกตั้ง ส.ส. ปี 66 
 เน้นศึกษากฎหมาย หวั่นถูกกดดัน - ฟ้องร้อง 

https://theworldnews.net/th-news/
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วันที ่17 ส.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. เพ่ือมอบแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมี กกต. เลขำธิกำร กกต. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม 

โดย นายอิทธิพร กล่ำวเปิดงำนว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. และองคำพยพของวงจรกำรบริหำรและจัดกำรเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้องท ำงำนท่ำมกลำงกำรเฝ้ำติดตำมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงใกล้ชิด กำรแข่งขันทำงกำรเมืองจำกนักกำรเมือง  
ที่มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น รวมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังที่สูงต่อกำรเลือกตั้ง และไม่ว่ำระบบกำรเลือกตั้ง  
จะถูกออกแบบไว้อย่ำงไร หำกเกิดควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกน ำมำหยิบยกได้ ข้อค ำนึงอีกประกำร
ในกำรท ำงำนคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว เรำต้องยอมรับควำมเป็นจริง เช่น หำกกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ปฏิบัติงำนผิดพลำดก็จะถูกถ่ำยรูปแและแชร์ข้ อมูลไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้กรรมกำรประจ ำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่อยำกท ำหน้ำที่ เนื่องจำกปัญหำสุขภำพ ที่ต้องท ำงำนติดต่อกัน
หลำยชั่วโมง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://vnexplorer.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%89-s3378021.html  

ปธ.กกต. ก าชับ 77 จว. เตรียมพร้อมเลอืกตั้ง ส.ส. ปี 66 
 เน้นศึกษากฎหมาย หวั่นถูกกดดัน - ฟ้องร้อง 

https://vnexplorer.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%89-s3378021.html
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วันที่ 18 สิงหำคม 2565 เวลำ 09.00 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง มอบแนวทำง
และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ทุกจังหวัด ในกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 5/2565 ในกำรนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง  
เข้ำร่วมรับฟังด้วย โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ละกลุ่มภำรกิจชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
กลุ่มภำรกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์  กลุ่มภำรกิจอ่ืน 
นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบแนวทางและขอ้เสนอแนะการปฏิบัติงานในการประชุมเพื่อพัฒนางาน 
และยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 17 สิงหำคม 2565 กรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ได้มอบแนวทำง
และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ทุกจังหวัด ในกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 5/2565 ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมรับฟังด้วย ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบแนวทางและขอ้เสนอแนะการปฏิบัติงานในการประชุมเพื่อพัฒนางาน 
และยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 17 สิงหำคม 2565, 17.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565 กรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ได้มอบแนวทำง
และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ทุกจังหวัด ในกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 5/2565 ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมรับฟังด้วย ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/292496  

กกต. มอบแนวทางและข้อเสนอแนะ  
ผู้อ านวยการส านัก - ผูอ้ านวยส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจังหวัด 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/292496
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วันที่ 17 สิงหำคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนคลิปประชำสัมพันธ์ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ระดับประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติ 
จำกผู้เชี่ยวชำญในหลำกหลำยสำขำ ประกอบด้วย นำยพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) นำงสำวรุณฤดี เลำหะพันธ์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ดร.สุดำรัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทรำวัฒนำกุล นักวิชำกำรอิสระ 
อดีตรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
และนำยพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดกำรศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส ำนักข่ำวไทย อสมท. เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกผลงำน 
โดยคัดเลือกจำกคลิปประชำสัมพันธ์ที่สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) ส่งเข้ำประกวด 
จ ำนวน 3 รำงวัล และสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 3 รำงวัล ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกผลงานคลิปประชาสมัพันธ์  

หัวข้อ “พลเมอืงวิถีใหม่” ระดับประเทศ 
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ข่าวอ้างอิง 
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ประธาน กกต. เปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงาน กกต. 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565, 17.29 น. 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง
ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ 
นายอ าเภอปากช่อง  มาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
77 จังหวัด ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร ให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292491  
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ประธาน กกต. มอบนโยบายและตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร 
18 สิงหาคม 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 

การประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง 

ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ 
นายอ าเภอปากช่อง  มาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

77 จังหวัด ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียม 

ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร ให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม 

ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/44147/  
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กกต. ประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

17/08/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 

การประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง 

ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ 
นายอ าเภอปากช่อง  มาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

77 จังหวัด ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียม 

ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร ให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม 

ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30487  
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‘อิทธิพร’ ปธ. เปิดการประชุมยกระดับการท างาน กกต. ส่งสัญญาณ 77 จังหวัดพร้อมเลือกตั้ง ! 
18 ส.ค. 2565 - 10:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 

การประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง 

ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายคณัสชนม์ 
ศรีเจริญ นายอ าเภอปากช่อง มาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

77 จังหวัด ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียม 

ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กร ให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม  
ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ าเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7218573  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817002732

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817002732

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817002732

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817002732

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817002732

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต. กำชับ 77 จว.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี66 เน้นศึกษากฎหมาย หวั่นถูกกดดัน-ฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220817002766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต. กำชับ 77 จว.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี66 เน้นศึกษากฎหมาย หวั่นถูกกดดัน-ฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220817002766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต. กำชับ 77 จว.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ปี66 เน้นศึกษากฎหมาย หวั่นถูกกดดัน-ฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220817002766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของ...

รหัสข่าว: I-I220817002794

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของ...

รหัสข่าว: I-I220817002794

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของ...

รหัสข่าว: I-I220817002794

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของ...

รหัสข่าว: I-I220817002794

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.สั่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. เน้นศึกษากฎหมายให้โปร่งใส

รหัสข่าว: I-I220817002800

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.สั่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. เน้นศึกษากฎหมายให้โปร่งใส

รหัสข่าว: I-I220817002800

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.สั่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. เน้นศึกษากฎหมายให้โปร่งใส
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ปีที่: - ฉบับที่: 26608
วันที่: ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.ติวผู้บริหารเตรียมเลือกตั้ง ส.ส.
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Daily News (Mid-Day)
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กกต. มอบแนวทางและข้อเสนอแนะ ผู้อ านวยการส านัก - ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565, 17.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
ได้มอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทุกจังหวัดในการประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 5/2565 ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/292496  
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

49

https://thaitrend.net/sy-yan-kkt7-khx-ped-kem-lex-k-tng-skd-khrmchi-xa-na-crth-xea-pery-b.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:07
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002303

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

50

https://thaitrend.net/sy-yan-kkt7-khx-ped-kem-lex-k-tng-skd-khrmchi-xa-na-crth-xea-pery-b.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบใหม่ ครม. รักษาการ ห้ามทำอะไรบ้าง!?

รหัสข่าว: I-I220817002929

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/589052
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบใหม่ ครม. รักษาการ ห้ามทำอะไรบ้าง!?

รหัสข่าว: I-I220817002929

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

52

https://news.ch7.com/detail/589052
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

รหัสข่าว: I-I220817003058

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021487
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

รหัสข่าว: I-I220817003058

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

54

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021487
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

รหัสข่าว: I-I220817003058

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

55

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021487
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

รหัสข่าว: I-I220817003064

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

56

https://thaitrend.net/saphd-kkt-yx-khx-lng-ra-chkc-ca-ra-beyb-ham-chi-thr-ph-ya-krr-th-ha-se-yng-15skh65.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

รหัสข่าว: I-I220817003064

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

57

https://thaitrend.net/saphd-kkt-yx-khx-lng-ra-chkc-ca-ra-beyb-ham-chi-thr-ph-ya-krr-th-ha-se-yng-15skh65.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 22:49
หัวข้อข่าว: กกต. คลอดระเบียบ ห้าม ครม. ที่พ้นวาระหรือยุบสภา ใช้ทรัพยากร-วิทยุ โทรทัศน์

รหัสข่าว: I-I220817003587

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

58

https://thestandard.co/media-campaign/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 22:49
หัวข้อข่าว: กกต. คลอดระเบียบ ห้าม ครม. ที่พ้นวาระหรือยุบสภา ใช้ทรัพยากร-วิทยุ โทรทัศน์

รหัสข่าว: I-I220817003587

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

59

https://thestandard.co/media-campaign/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดระเบียบ ห้ามครม.เอาเปรียบตอนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000109

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/politics/2254705/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดระเบียบ ห้ามครม.เอาเปรียบตอนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000109

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

61

https://www.chiangmainews.co.th/politics/2254705/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220818000142

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883256
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:18
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข ท่ามกลางกระแส "ยุบสภา" ก่อน "บิ๊กตู่" ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220818000297

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/111401/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:18
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข ท่ามกลางกระแส "ยุบสภา" ก่อน "บิ๊กตู่" ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220818000297

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/111401/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:18
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข ท่ามกลางกระแส "ยุบสภา" ก่อน "บิ๊กตู่" ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220818000297

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/111401/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:18
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบเงื่อนไข ท่ามกลางกระแส "ยุบสภา" ก่อน "บิ๊กตู่" ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220818000297

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/111401/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบใหม่กรณียุบสภา ห้าม ครม.รักษาการใช้ของหลวงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000390

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292413
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบใหม่กรณียุบสภา ห้าม ครม.รักษาการใช้ของหลวงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000390

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292413
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: กกต. ออกระเบียบใหม่กรณียุบสภา ห้าม ครม.รักษาการใช้ของหลวงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000390

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292413
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: แพร่ระเบียบ กกต.ห้าม ครม.ใช้ทรัพยากรรัฐระหว่างยุบสภา สร้างความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220818000437

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/111265-news-539.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: แพร่ระเบียบ กกต.ห้าม ครม.ใช้ทรัพยากรรัฐระหว่างยุบสภา สร้างความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง
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https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: กกต.วาง 'ข้อห้าม' ครม.รักษาการ โยงกระแสยุบสภา พบลงนามปี 63 แต่เพิ่งลงราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I220818000570

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

109

https://www.matichon.co.th/politics/news_3511580
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: ช่วงเวลาเหมาะสม? กกต.แจง ปมประกาศข้อห้าม รมต.หลังยุบสภา ถึงออกช้า 2 ปี

รหัสข่าว: I-I220818000575

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

110

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7217147
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: ช่วงเวลาเหมาะสม? กกต.แจง ปมประกาศข้อห้าม รมต.หลังยุบสภา ถึงออกช้า 2 ปี

รหัสข่าว: I-I220818000575

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

111

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7217147
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่าด้วยเงื่อนไข 'ครม.รักษาการ' ระหว่างอายุสภาฯสิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I220818000616

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/202173/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่าด้วยเงื่อนไข 'ครม.รักษาการ' ระหว่างอายุสภาฯสิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I220818000616

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

113

https://www.thaipost.net/hi-light/202173/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่าด้วยเงื่อนไข 'ครม.รักษาการ' ระหว่างอายุสภาฯสิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I220818000616

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

114

https://www.thaipost.net/hi-light/202173/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! ราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่าด้วยเงื่อนไข 'ครม.รักษาการ' ระหว่างอายุสภาฯสิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I220818000616

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

115

https://www.thaipost.net/hi-light/202173/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เบื้องหลังประกาศสกัด ครม.เอาเปรียบเลือกตั้ง กกต.ส่งปี 63 สำนักนายกฯเพิ่งลง

รหัสข่าว: I-I220818000796

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

116

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021412
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เบื้องหลังประกาศสกัด ครม.เอาเปรียบเลือกตั้ง กกต.ส่งปี 63 สำนักนายกฯเพิ่งลง

รหัสข่าว: I-I220818000796

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

117

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021412
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: กกต.ออกระเบียบเงื่อนไข " ครม. รักษาการ" ทำอะไรได้- ไม่ได้ เผยลงนามปี63 เพิ่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I220818000816

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374474
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: กกต.ออกระเบียบเงื่อนไข " ครม. รักษาการ" ทำอะไรได้- ไม่ได้ เผยลงนามปี63 เพิ่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I220818000816

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

119

https://siamrath.co.th/n/374474
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

120

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

121

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

122

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

123

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

124

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

125

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

126

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: สัญญาณ กกต.7 ข้อ เปิดเกมเลือกตั้ง สกัด ครม.ใช้ "อำนาจรัฐ" เอาเปรียบ

รหัสข่าว: I-I220817002304

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

127

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021302
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220817002178

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

128

https://theworldnews.net/th-news/raangkdhmaayeluue-ktang-s-s-thuengmuue-kkt-aelw-khaadekhaathiiprachumsapdaahhnaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: รอพิจารณา "ชวน" ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002195

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

129

http://www.topicza.com/news151244.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: รอพิจารณา "ชวน" ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002195

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

130

http://www.topicza.com/news151244.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: รอพิจารณา "ชวน" ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002195

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

131

http://www.topicza.com/news151244.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: รอพิจารณา "ชวน" ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002195

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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http://www.topicza.com/news151244.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: รอพิจารณา "ชวน" ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002195

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

133

http://www.topicza.com/news151244.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:26
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

รหัสข่าว: I-I220818000130

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

134

https://thaitrend.net/chwn-caeng-kkt-mi-thk-thwng-rang-phrpphrrkh-m-wela3wn-hi-khea-ch-xr-xng-sal.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:26
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

รหัสข่าว: I-I220818000130

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

135

https://thaitrend.net/chwn-caeng-kkt-mi-thk-thwng-rang-phrpphrrkh-m-wela3wn-hi-khea-ch-xr-xng-sal.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

รหัสข่าว: I-I220818000131

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

136

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021330
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

รหัสข่าว: I-I220818000131

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

137

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021330
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: "ชวน” แจ้ง ชะลอ กม.ลูกพรรคการเมือง 3 วัน ให้สมาชิกรัฐสภา เสนอความเห็นขัดหรือแย้งต่อรธน. ส่งให้ศาลฯ...

รหัสข่าว: I-I220818000141

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3511246
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: "ชวน” แจ้ง ชะลอ กม.ลูกพรรคการเมือง 3 วัน ให้สมาชิกรัฐสภา เสนอความเห็นขัดหรือแย้งต่อรธน. ส่งให้ศาลฯ...

รหัสข่าว: I-I220818000141

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

139

https://www.matichon.co.th/politics/news_3511246
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: 'ชวน' แจงเส้นตาย 19 ส.ค.สมาชิกร้องทักท้วง กม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000285

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

140

https://www.thaipost.net/politics-news/202033/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: 'ชวน' แจงเส้นตาย 19 ส.ค.สมาชิกร้องทักท้วง กม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000285

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

141

https://www.thaipost.net/politics-news/202033/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้งสภาฯ กกต. ส่งนส.แจงไม่ทักท้วงร่างกม.พรรคการเมือง มีเวลาถึง 19 ส.ค.ให้สมาชิกทักท้วง-ส่งศาล...

รหัสข่าว: I-I220818000291

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374420
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้งสภาฯ กกต. ส่งนส.แจงไม่ทักท้วงร่างกม.พรรคการเมือง มีเวลาถึง 19 ส.ค.ให้สมาชิกทักท้วง-ส่งศาล...

รหัสข่าว: I-I220818000291

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

143

https://siamrath.co.th/n/374420
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ไม่ทักท้วงร่างก.ม.พรรคการเมือง-ชะลอ3วันให้ร้องศาลรธน.วินิจฉัย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000392

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1368951/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ไม่ทักท้วงร่างก.ม.พรรคการเมือง-ชะลอ3วันให้ร้องศาลรธน.วินิจฉัย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000392

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1368951/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้งสภากกต. ไม่ทักท้วงร่างพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000393

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_392907/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: "ชวน" แจ้งสภากกต. ไม่ทักท้วงร่างพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000393

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

147

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_392907/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "นายหัวชวน"ชะลอกม.ลูกพรรคการเมือง 3 วันให้สมาชิกเข้าชื่อเสนอความเห็น

รหัสข่าว: I-I220818000415

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883266
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "นายหัวชวน"ชะลอกม.ลูกพรรคการเมือง 3 วันให้สมาชิกเข้าชื่อเสนอความเห็น

รหัสข่าว: I-I220818000415

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883266
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'ชวน'แจ้งสภาฯ 'กกต.'ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000467

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673825
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'ชวน'แจ้งสภาฯ 'กกต.'ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220818000467

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

151

https://www.naewna.com/politic/673825
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

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

155

https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน" ยื่นหนังสือผ่าน "ปธ.ชวน" ปมวาระนายกฯ 8 ปี ให้ศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220817002633

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

159

https://www.topnews.co.th/news/400432
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน 8 ปี ประยุทธ์ เชื่อ ไม่ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002694

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1017065
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน 8 ปี ประยุทธ์ เชื่อ ไม่ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002694

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1017065
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน 8 ปี ประยุทธ์ เชื่อ ไม่ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002694

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

162

https://www.prachachat.net/politics/news-1017065
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน 8 ปี ประยุทธ์ เชื่อ ไม่ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002694

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

163

https://www.prachachat.net/politics/news-1017065
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านยื่นประธานสภา ส่งศาลรธน. ตีความปม"นายกฯ 8 ปี"

รหัสข่าว: I-I220817002604

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536894
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านยื่นประธานสภา ส่งศาลรธน. ตีความปม"นายกฯ 8 ปี"

รหัสข่าว: I-I220817002604

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

165

https://www.thansettakij.com/politics/536894
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านยื่นประธานสภา ส่งศาลรธน. ตีความปม"นายกฯ 8 ปี"

รหัสข่าว: I-I220817002604

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

166

https://www.thansettakij.com/politics/536894
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านยื่นประธานสภา ส่งศาลรธน. ตีความปม"นายกฯ 8 ปี"

รหัสข่าว: I-I220817002604

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

167

https://www.thansettakij.com/politics/536894
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านยื่นประธานสภา ส่งศาลรธน. ตีความปม"นายกฯ 8 ปี"

รหัสข่าว: I-I220817002604

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

168

https://www.thansettakij.com/politics/536894
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: ‘พิธา’ ขยี้จิตสำนึกนายกฯ8ปีหากนับเลขถูกไม่จำเป็นต้องยื่นศาลรธน. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002710

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

169

https://www.dailynews.co.th/news/1370296/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: ‘พิธา’ ขยี้จิตสำนึกนายกฯ8ปีหากนับเลขถูกไม่จำเป็นต้องยื่นศาลรธน. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002710

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

170

https://www.dailynews.co.th/news/1370296/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: ‘พิธา’ ขยี้จิตสำนึกนายกฯ8ปีหากนับเลขถูกไม่จำเป็นต้องยื่นศาลรธน. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002710

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

171

https://www.dailynews.co.th/news/1370296/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชี้ 3 ความไม่โปร่งใสงบกลาง หวั่นถูกโยกมาใช้ซื้อ "เพกาซัส”

รหัสข่าว: I-I220817003720

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

172

https://www.thairath.co.th/news/politic/2475592
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชี้ 3 ความไม่โปร่งใสงบกลาง หวั่นถูกโยกมาใช้ซื้อ "เพกาซัส”

รหัสข่าว: I-I220817003720

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

173

https://www.thairath.co.th/news/politic/2475592
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชี้ 3 ความไม่โปร่งใสงบกลาง หวั่นถูกโยกมาใช้ซื้อ "เพกาซัส”

รหัสข่าว: I-I220817003720

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

174

https://www.thairath.co.th/news/politic/2475592
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชี้ 3 ความไม่โปร่งใสงบกลาง หวั่นถูกโยกมาใช้ซื้อ "เพกาซัส”

รหัสข่าว: I-I220817003720

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

175

https://www.thairath.co.th/news/politic/2475592
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชี้ 3 ความไม่โปร่งใสงบกลาง หวั่นถูกโยกมาใช้ซื้อ "เพกาซัส”

รหัสข่าว: I-I220817003720

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

176

https://www.thairath.co.th/news/politic/2475592
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ไม่กลัว หากยุบสภา ชี้ ดี คืนอำนาจให้ ปชช.เลือกผู้นำใหม่ เชื่อ 'บิ๊กตู่' ไม่กล้า

รหัสข่าว: I-I220817002621

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

177

https://www.matichon.co.th/politics/news_3512066
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ไม่กลัว หากยุบสภา ชี้ ดี คืนอำนาจให้ ปชช.เลือกผู้นำใหม่ เชื่อ 'บิ๊กตู่' ไม่กล้า

รหัสข่าว: I-I220817002621

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

178

https://www.matichon.co.th/politics/news_3512066
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยัน ไม่ "ยุบสภา" เดินหน้าทำงานต่อ ในช่วงเวลาที่เหลือ

รหัสข่าว: I-I220817002763

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

179

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021458
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยัน ไม่ "ยุบสภา" เดินหน้าทำงานต่อ ในช่วงเวลาที่เหลือ

รหัสข่าว: I-I220817002763

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021458
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยัน ไม่ "ยุบสภา" เดินหน้าทำงานต่อ ในช่วงเวลาที่เหลือ

รหัสข่าว: I-I220817002763

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

181

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021458
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: นายกฯ สยบข่าวลือยุบสภาฯ ยืนยันทำหน้าที่ต่อ

รหัสข่าว: I-I220817003451

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

182

https://news.ch7.com/detail/589047
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:26
หัวข้อข่าว: นายกฯ สยบข่าวลือยุบสภาฯ ยืนยันทำหน้าที่ต่อ

รหัสข่าว: I-I220817003451

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

183

https://news.ch7.com/detail/589047
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยืนยันไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลือทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000523

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

184

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178639
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยืนยันไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลือทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000523

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178639
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: "ประยุทธ์" ยืนยันไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลือทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000523

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

186

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178639
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

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

188

https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

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

189

https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

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

190

https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

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

191

https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

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

192

https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์' ยันไม่ยุบสภา-ปัดก้าวล่วงกกต.ประกาศระเบียบกรณีครม.พ้นวาระ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220818000561

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1369239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่' ดับฝัน ยันไม่มีการยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้กับประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000563

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

194

https://www.matichon.co.th/politics/news_3511596
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่' ดับฝัน ยันไม่มีการยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้กับประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000563

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

195

https://www.matichon.co.th/politics/news_3511596
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ยันไม่ยุบสภา! หลังกกต.ออกระเบียบกรณีครม.หมดวาระ

รหัสข่าว: I-I220818000571

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292429
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กตู่’ลั่น!ไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ ทำงานให้ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000623

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536866
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กตู่’ลั่น!ไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ ทำงานให้ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000623

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

198

https://www.thansettakij.com/politics/536866
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กตู่’ลั่น!ไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ ทำงานให้ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000623

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536866
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กตู่’ลั่น!ไม่ยุบสภา ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ ทำงานให้ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220818000623

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

200

https://www.thansettakij.com/politics/536866
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ยันไม่ยุบสภา เดินหน้าทำงาน

รหัสข่าว: I-I220818000650

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

201

https://tna.mcot.net/politics-999368
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ยันไม่ยุบสภา เดินหน้าทำงาน

รหัสข่าว: I-I220818000650

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

202

https://tna.mcot.net/politics-999368
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: สยบข่าวลือ!! 'บิ๊กตู่'ย้ำไม่มี 'ยุบสภา' ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้กับปชช.

รหัสข่าว: I-I220818000728

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673836
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: สยบข่าวลือ!! 'บิ๊กตู่'ย้ำไม่มี 'ยุบสภา' ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้กับปชช.

รหัสข่าว: I-I220818000728

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

204

https://www.naewna.com/politic/673836
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: นายกรัฐมนตรี มอบโฆษกรัฐบาลตอบสื่อแทน ยืนยันไม่ยุบสภา - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220817002659

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1708221500/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: นายกรัฐมนตรี มอบโฆษกรัฐบาลตอบสื่อแทน ยืนยันไม่ยุบสภา - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220817002659

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

206

https://www.thereporters.co/tw-politics/1708221500/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' ลั่น พร้อมเป็นนายกฯ หาก 'บิ๊กตู่' ดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220817002712

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306299
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' ลั่น พร้อมเป็นนายกฯ หาก 'บิ๊กตู่' ดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220817002712

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

208

https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306299
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ยัน "บิ๊กตู่" ยังไม่ส่งสัญญาณยุบสภา บอก อำนาจยุบสภาฯเป็นของนายกฯชี้กกต.ออกระเบียบเป็นเรื่อง...

รหัสข่าว: I-I220817002723

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374522
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ยัน "บิ๊กตู่" ยังไม่ส่งสัญญาณยุบสภา บอก อำนาจยุบสภาฯเป็นของนายกฯชี้กกต.ออกระเบียบเป็นเรื่อง...

รหัสข่าว: I-I220817002723

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

210

https://siamrath.co.th/n/374522
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ลั่นพร้อมนั่งนายกฯ หากศาลฟัน "บิ๊กตู่" พ้นตำแหน่งปมวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817002751

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/144878
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ลั่นพร้อมนั่งนายกฯ หากศาลฟัน "บิ๊กตู่" พ้นตำแหน่งปมวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817002751

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/144878
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: อนุทิน พร้อมเป็นนายกฯ หากเกิดอุบัติเหตุการเมือง ชี้เรื่องดี กกต.ออกข้อห้ามรมต.

รหัสข่าว: I-I220818000867

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

213

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7217494
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: อนุทิน พร้อมเป็นนายกฯ หากเกิดอุบัติเหตุการเมือง ชี้เรื่องดี กกต.ออกข้อห้ามรมต.

รหัสข่าว: I-I220818000867

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7217494
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:50
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ย้ำไร้สัญญาณยุบสภา ไม่แปลกชื่อแคนดิเดตมา 4 ปี ถ้านายกฯถูกสอยก็ดูขั้นตอนตามรธน.

รหัสข่าว: I-I220817002678

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078736
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:50
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ย้ำไร้สัญญาณยุบสภา ไม่แปลกชื่อแคนดิเดตมา 4 ปี ถ้านายกฯถูกสอยก็ดูขั้นตอนตามรธน.

รหัสข่าว: I-I220817002678

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

216

https://mgronline.com/politics/detail/9650000078736
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เห็นสมควร ให้ราชกิจจาฯ ลงระเบียบกกต. ชี้ได้เวลาสมควรประกาศ เกเหตุ ส.ส. ครบวาระเดือนมี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220817002886

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

217

https://siamrath.co.th/n/374561
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เห็นสมควร ให้ราชกิจจาฯ ลงระเบียบกกต. ชี้ได้เวลาสมควรประกาศ เกเหตุ ส.ส. ครบวาระเดือนมี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220817002886

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374561
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เห็นสมควร ให้ราชกิจจาฯ ลงระเบียบกกต. ชี้ได้เวลาสมควรประกาศ เกเหตุ ส.ส. ครบวาระเดือนมี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220817002886

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

219

https://siamrath.co.th/n/374561
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ไขเบื้องหลัง'กกต.'ประกาศระเบียบกรณียุบสภา ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002908

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673960
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ไขเบื้องหลัง'กกต.'ประกาศระเบียบกรณียุบสภา ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002908

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673960
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ไขเบื้องหลัง'กกต.'ประกาศระเบียบกรณียุบสภา ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I220817002908

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

222

https://www.naewna.com/politic/673960
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงระเบียบกกต.ประกาศใช้เหตุถึงเวลาเหมาะสมรับรบ.หมดวาระปีหน้า ยันไร้นัยยะยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002971

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078805
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงระเบียบกกต.ประกาศใช้เหตุถึงเวลาเหมาะสมรับรบ.หมดวาระปีหน้า ยันไร้นัยยะยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220817002971

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

224

https://mgronline.com/politics/detail/9650000078805
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: เฉลยแล้ว! 'วิษณุ' รับบอกเองให้ประกาศระเบียบกกต. ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง อ้างอีก 6-7 เดือน สภาครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220817002997

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306320
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: เฉลยแล้ว! 'วิษณุ' รับบอกเองให้ประกาศระเบียบกกต. ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง อ้างอีก 6-7 เดือน สภาครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220817002997

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306320
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: เฉลยแล้ว! 'วิษณุ' รับบอกเองให้ประกาศระเบียบกกต. ชี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง อ้างอีก 6-7 เดือน สภาครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220817002997

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306320
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"เผยแค่เวลาเหมาะสมประกาศระเบียบ กกต. ยันยังไม่มีเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817003116

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

228

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883336
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"เผยแค่เวลาเหมาะสมประกาศระเบียบ กกต. ยันยังไม่มีเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817003116

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

229

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883336
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"เผยแค่เวลาเหมาะสมประกาศระเบียบ กกต. ยันยังไม่มีเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220817003116

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883336
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:05
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงเข้าโหมดเลือกตั้งเหตุกำลังจะสิ้นปีงบ ประมาณ 7 ด.สภาหมดวาระถือเป็นเวลาอันสมควร

รหัสข่าว: I-I220817003427

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078854
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:05
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงเข้าโหมดเลือกตั้งเหตุกำลังจะสิ้นปีงบ ประมาณ 7 ด.สภาหมดวาระถือเป็นเวลาอันสมควร

รหัสข่าว: I-I220817003427

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078854
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:11
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงเข้าโหมดเลือกตั้งเหตุกำลังจะสิ้นปีงบ ประมาณ 7 ด.สภาหมดวาระถือเป็นเวลาอันสมควร

รหัสข่าว: I-I220817003434

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000078854
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:11
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงเข้าโหมดเลือกตั้งเหตุกำลังจะสิ้นปีงบ ประมาณ 7 ด.สภาหมดวาระถือเป็นเวลาอันสมควร

รหัสข่าว: I-I220817003434

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

234

https://sondhitalk.com/detail/9650000078854
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:23
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้การเมืองเข้าโหมดเลือกตั้ง สภาฯใกล้หมดวาระ ไม่ได้โยงปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817003445

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

235

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178683
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:23
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้การเมืองเข้าโหมดเลือกตั้ง สภาฯใกล้หมดวาระ ไม่ได้โยงปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817003445

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

236

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178683
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:23
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้การเมืองเข้าโหมดเลือกตั้ง สภาฯใกล้หมดวาระ ไม่ได้โยงปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817003445

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178683
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:23
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้การเมืองเข้าโหมดเลือกตั้ง สภาฯใกล้หมดวาระ ไม่ได้โยงปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220817003445

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

238

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/178683
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ประกาศระเบียบ กกต. ไม่เกี่ยวใกล้ยุบสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220817002893

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999709
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ประกาศระเบียบ กกต. ไม่เกี่ยวใกล้ยุบสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220817002893

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999709
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ประกาศระเบียบ กกต. ไม่เกี่ยวใกล้ยุบสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220817002893

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

241

https://tna.mcot.net/politics-999709
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: รุมสับ ‘งบกลาง’ เบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง-จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี66กกต.ไม่ของบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002954

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1370886/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: รุมสับ ‘งบกลาง’ เบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง-จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี66กกต.ไม่ของบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002954

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1370886/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: รุมสับ ‘งบกลาง’ เบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง-จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี66กกต.ไม่ของบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002954

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

244

https://www.dailynews.co.th/news/1370886/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: รุมสับ ‘งบกลาง’ เบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง-จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี66กกต.ไม่ของบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220817002954

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

245

https://www.dailynews.co.th/news/1370886/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:03
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านซัดงบกลางเบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี 66 หลังกกต.ไม่ของบ ปูดกลิ่นทุจริตโชย

รหัสข่าว: I-I220817003424

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078851
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:03
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านซัดงบกลางเบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี 66 หลังกกต.ไม่ของบ ปูดกลิ่นทุจริตโชย

รหัสข่าว: I-I220817003424

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078851
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21:03
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านซัดงบกลางเบิกจ่ายไม่ฉุกเฉินจริง จับไต๋ไร้เลือกตั้งปี 66 หลังกกต.ไม่ของบ ปูดกลิ่นทุจริตโชย

รหัสข่าว: I-I220817003424

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

248

https://mgronline.com/politics/detail/9650000078851
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:13
หัวข้อข่าว: ส่อยุบสภา! "สมชัย"โพสต์โชว์ประกาศ กกต.แบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย

รหัสข่าว: I-I220818000105

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:13
หัวข้อข่าว: ส่อยุบสภา! "สมชัย"โพสต์โชว์ประกาศ กกต.แบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย

รหัสข่าว: I-I220818000105

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:13
หัวข้อข่าว: ส่อยุบสภา! "สมชัย"โพสต์โชว์ประกาศ กกต.แบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย

รหัสข่าว: I-I220818000105

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:13
หัวข้อข่าว: ส่อยุบสภา! "สมชัย"โพสต์โชว์ประกาศ กกต.แบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย

รหัสข่าว: I-I220818000105

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:07
หัวข้อข่าว: ปี่กลองการเมืองเชิด! สมชัยชี้ กกต.ออกประกาศเหมือนส่งสัญญาณ

รหัสข่าว: I-I220818000096

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05:07
หัวข้อข่าว: ปี่กลองการเมืองเชิด! สมชัยชี้ กกต.ออกประกาศเหมือนส่งสัญญาณ

รหัสข่าว: I-I220818000096

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16230
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

ภาพข่าว: พร้อมลต.

รหัสข่าว: C-220818020055(18 ส.ค. 65/04:59)

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

Col.Inch: 14.29 ADValue:  (B/W)  17,148  (FC)  23,578.50
PRValue : (B/W)  51,444  (FC)  70,735.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23585
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: เข้าล็อกซะที

รหัสข่าว: C-220818009095(18 ส.ค. 65/03:11)

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

Col.Inch: 54.50 ADValue:  (B/W)  54,500  (FC)  109,000
PRValue : (B/W)  163,500  (FC)  327,000(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12187
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: 'ยุบสภา'ทางเลือกอยู่ยาวทางไปต่อ'3 ป.'ต้องฝืน รธน.

รหัสข่าว: C-220818011042(18 ส.ค. 65/04:06)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 53.87 ADValue:  (B/W)  75,418  (FC)  86,192
PRValue : (B/W)  226,254  (FC)  258,576(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12187
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: 'ยุบสภา'ทางเลือกอยู่ยาวทางไปต่อ'3 ป.'ต้องฝืน รธน.

รหัสข่าว: C-220818011042(18 ส.ค. 65/04:06)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 53.87 ADValue:  (B/W)  75,418  (FC)  86,192
PRValue : (B/W)  226,254  (FC)  258,576(x3)
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