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ข่าวประจ าวันที่ 22 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 228/2565 กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
“ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น

เจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์สายด่วน 1444 "ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ 
เราติดตามด้วยความใส่ใจ" 

2 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. รณรงค์เลือกตั้งปี 66 เปิดสายด่วน 1444 4 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต.  พิษณุโลก 

พร้อมนโยบายเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง 
6 

2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิษณุโลก 

7 

3 บ้านเมืองออนไลน์ "ธวัชชัย" กกต. พร้อมคณะไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม
ส านักงาน กกต. กาญจนบุรี 

8 

4 7 HD ออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วน 1444 เตรียมความพร้อมเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึง 9 
5 มติชนออนไลน์ “แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต. แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง แค่เอกสารก าหนด 

การท างานของ กกต. ยอมรับศึกษาทางออกไว้แล้วหากยุบสภาฯ 
10 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 มติชนออนไลน์ กกต. รณรงค์สายด่วน 1444 รองรับเลือกตั้งใหญ่ ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจ

อ านวยความสะดวก ปชช. 
11 

7 MGR ออนไลน์ กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์รับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจ 
การเลือกตั้งผ่านสายด่วน 1444 

12 

8 pheupuangchon
ออนไลน์ 

สระบุรี - กกต. สระบุรี ประเมิน ปชส. "กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย 
สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง" 

13 

9 คมชัด AEC TV
ออนไลน์ 

สระบุรี - กกต. สระบุรี ประเมิน ปชส. "กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย 
สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง" 

16 

10 m1n.app ออนไลน์ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม 21 
11 Vnexplorer ออนไลน์ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม 23 
12 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. ก าหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง 26 
13 ไทยรัฐออนไลน์ แผนเลือกตั้ง หากรัฐบาลอยู่ครบวาระ เลือกตั้ง 7 พ.ค. 66  

รับสมัคร 3 - 7 เม.ย. 66 
31 

14 news.ch7 ออนไลน์ เลือกตั้งใกล้มาแล้ว !! กกต. ก าหนด 7 พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. หากสภาฯ 
อยู่ครบวาระ 

34 

15 Prachatai ออนไลน์ กกต. ลงวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 เปิดรับสมัคร ส.ส. 3 - 7 เม.ย. 66 38 
16 Thematter ออนไลน์ กกต. เตรียมแผนวันเลือกตั้งทั่วไป 7 พ.ค. 66 หากรัฐบาลอยู่ครบเทอม 41 
17 opt-news ออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์โหมดเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 44 
18 pptvhd36 ออนไลน์ กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 เตรียมรับแผนหากสภาครบวาระ  47 
19 thaich8 ออนไลน์ กกต. พร้อม ! กางแผนวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. ปีหน้า หากสภาอยู่ครบวาระ 50 
20 ch3plus ออนไลน์ กกต. กางไทม์ไลน์ เตรียมแผนเลือกตั้ง ส.ส. ก าหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 53 
21 Thereporters 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 หากสภา ฯ ครบวาระ 23 มี.ค.  
แต่หากยุบสภา ต้องเลือกตั้งใน 45-60 วัน 

56 

22 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ กกต. 7 พ.ค. 2566 เลือกตั้ง ส.ส. 59 
23 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. คาดเลือกตั้งใหม่ 7 พ.ค. 66 67 
24 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม 69 
25 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น กกต. เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 42 
26 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. ก าหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง 73 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เผยศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลื่อนอ่านค าพิพากษาคดีใบแดง

เลือกตั้ง 24 พ.ย. 
78 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ศาล รธน. รับวินิจฉัยกม.ลูก ส.ส. - พรรคการเมือง 82 
3 ข่าวสดออนไลน์ มติเอกฉันท ์! ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม. ลูก เลือกตั้ง ส.ส .- พรรคการเมือง 84 
4 Infoquest ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ รบัวินิจฉยัร่าง กม. ลูก 2 ฉบบัพรรคการเมือง - เลือกตั้ง ส.ส. 86 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน ! ศาล รธน. มติเอกฉันท์รับวินิจฉัย 2 ก.ม. ลูกเลือกตั้งขัด รธน. หรือไม่ 88 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน. มติเอกฉันท์รับตีความสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 100  90 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ มติเอกฉันท์ ศาล รธน. รับวินจิฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้ง  

ส.ส.-พรรคการเมือง' 
92 

8 สยามรัฐออนไลน์ รับแล้ว ! "ศาล รธน. "เตรียมวนิิจฉัย กม. ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้ง  
ส.ส. - พรรคการเมือง'" 

94 

9 news.thaipbs 
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน. หรือไม่ 96 

10 ผู้จัดการออนไลน์ มติเอกฉันท์ศาล รธน. รับวินิจฉัย 2 กม. เลือกตั้งขัด รธน. หรือไม่ 
สั่ง ปธ.กกต. แจงใน 15 วัน 

98 

11 Amarintv ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. - พรรคการเมือง 100 
12 Thestandard 

ออนไลน์ 
ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ รับวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมาย
พรรคการเมือง มีเนื้อหาขัด รธน. หรือไม ่

103 

13 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

ศาล รธน. รับวินิจฉัย กม.ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้ง ส.ส. - พรรคการเมือง'" 105 

14 Komchadluek 
ออนไลน์ 

ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยังไม่ผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญ 107 

15 ส านักข่าวอิสรา
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้ง ส.ส. - พรรคการเมือง' 109 

16 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง กฎหมายเลือกตั้ง หาร 100 ขัด รธน. 112 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 มติชนออนไลน์ ศาล รธน. นัดอ่านคดียุบพรรค 'ไทรักธรรม' ปมใช้เงินชักจูงให้สมัครสมาชิก 

19 ต.ค. นี้ 
115 

18 Voicetv ออนไลน์ มติศาล รธน. รับค าร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านค าวินิจฉัย
คดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค. 

117 

19 สยามรัฐออนไลน์ ศาลร ธน. นัดชี้ชะตา "พรรคไทยรักธรรม" ลุ้นคดียุบพรรค 19 ต.ค. 123 
20 ข่าวสดออนไลน์ ระทึก ! ศาล รธน. นัด 19 ต.ค. ชี้ชะตายุบพรรคไทรักธรรม คดีใช้เงิน 

ชักจูงสมัครสมาชิก 
125 

21 Thaipbs ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตาคดียุบ "พรรคไทรักธรรม" 19 ต.ค. 127 
22 MGR ออนไลน์ "ไทรักธรรม" ลุ้น 19 ต.ค. ศาล รธน.นัดวินิจฉัยยุบพรรค ปมให้เงินจูงใจ

สมัครสมาชิกพรรค 
129 

23 ข่าวสดออนไลน์ "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต 131 
24 หนังสือพิมพ์แนวหน้า กกต. ก าหนดวันสมัคร ส.ส. – หย่อนบัตรเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 เงื่อนไขสภา

ต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค. 
137 

25 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. ปืนไวโชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ส.ส. 7 พ.ค. วันหย่อนบัตร 141 
26 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เผยอีก 2 วันชัด กกต. แจงข้อปฏิบัติ ส.ส. - ว่าที่ผู้สมัคร ลงพ้ืนที่ 144 
27 Komchadluek 

ออนไลน์ 
ค่าใช้จ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ท านักการเมือง หวั่นไหว 145 

28 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายงานพิเศษ : 'รัชนี พลซื่อ' ชูร้อยเอ็ดต้องไปต่อชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 
ในนามอิสระ 

148 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 plus.thairath 

ออนไลน์ 
นับถอยหลังเลือกตั้ง ก าหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. 
ห้ามท า หลัง 24 ก.ย. 

150 

2 เปลว สีเงินออนไลน์ "สงครามเขา - เราเลือกตั้ง" 160 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 167 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : เทศกาลชิงเปรต 169 
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วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พันต ารวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงาน 
และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ 
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณโุลก 
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วันที่ 21 กันยายน 2565, 17.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พันต ารวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงาน 
และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้  
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/297214  

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. พษิณุโลก  
พร้อมมอบนโยบายเตรยีมความพร้อมเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/region/297214
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22 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พันต ารวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง 
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงาน 
และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้  
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46546/  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พรอ้มคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณโุลก 

https://siamtongtin.com/domestic/46546/
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วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสมถวิล พลขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์และผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้แอปพลิเคชันฉลาดเลือก 
หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอตุรดติถ์ 
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วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก ในการนี้  
ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี พันต ารวจโท กนก สงวนพรรค ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
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วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ของส านักงาน ภารกิจการเลือกตั้ง ภารกิจการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 
และการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่าง ๆ 
และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญ อีกทั้งแนะน าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
โดยมี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจ นบุรี 
หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานร่วมประชุม ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเย่ียมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
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วันที่ 22 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมในพิธีด้วย ในการนี้ นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะครบวาระในปี พ.ศ. 2566 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 แก่ประชาชน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) อย่างแพร่หลาย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน จ านวน 150 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC 
วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการสายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 
และชุมชนซอยพหลโยธิน 24  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บรกิาร สายด่วน 1444 
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วันที่ 22 ก.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ 22 ก.ย. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงาน กกต. ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ส.ส. 
ที่จะครบวาระในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ 
(New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กกต. อย่างแพร่หลาย  

นอกจากนี้  กกต.  ยังมีแอปพลิ เคชัน “Smart Vote” ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง 
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน 
“ตาสับปะรด” ที่ กกต. จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์ และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้ง สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ 
ซึ่งทั้ง 2 แอปพลิเคชันของ กกต. ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store ส าหรับระบบ IOS และ Google play 
ส าหรับระบบ android 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/596023  

กกต. เปิดสายด่วน 1444 เตรียมความพร้อมเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง 

https://news.ch7.com/detail/596023


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กันยายน 2565, 14.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์
จ านวน 10 คู่สาย ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธี และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษา 
และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน จ านวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 
22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวาระ 
ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ 
(New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย 
รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบปัญหา ให้รางวัล และทดลอง 

กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์สายด่วน 1444  
"ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ" 
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ใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 

นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 
เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ยูทูป ECT Thailand แอปพลิ เคชัน  “Smart Vote” 
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
โดยสามารถรายงานสถานการณ์ ได้ทั้ งข้อความ ภาพ เสียง และวิดี โอ โดยทั้งสองแอปพลิ เคชันดังกล่ าว 
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store ส าหรับระบบ IOS และ Google play ส าหรับระบบ android 
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297348   

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/297348


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์
จ านวน 10 คู่สาย ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธี และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษา 
และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน จ านวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 
22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวาระ 
ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ 
(New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย 
รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบปัญหา ให้รางวัล และทดลอง 

กกต. รณรงค์เลือกตั้งป ี66 เปิดสายด่วน 1444 
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ใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 

นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 
เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ยูทูป ECT Thailand แอปพลิ เคชัน  “Smart Vote” 
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-1022677  
  

http://www.ect.go.th/
https://tna.mcot.net/politics-1022677
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วันที่ 22 กันยายน 2565 - 12:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
“ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” ประกอบด้วยโทรศัพท์จ านวน 10 คู่สายเพ่ือให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานอย่างแพร่หลาย 

ทั้งนี้ นายแสวง กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “การประชาสัมพันธ์ การให้บริการสายด่วน 1444 มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นช่องทางที่จะช่วยอ านวยความสะดวกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เนื่องจาก กกต.  ต้องสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งในเดือนมีนาคม 2566 สภาผู้แทนราษฎร
จะครบวาระ ดังนั้น ภารกิจสายด่วน 1444 จึงเป็นกลไกที่จะตอบค าถามให้ประชาชนได้เข้าใจและทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง ภายใต้ “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” จึงหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
ประชาชนและเยาวชนจะรับทราบและช่วยเผยแพร่เพื่อให้สายด่วน 1444 แพร่หลายและเกิดความเชื่อมั่นในประชาชน 

จากนั้น  นายแสวง น าคณะร่วมเดินรณรงค์ เ พ่ือประชาสั มพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3576264  

กกต. รณรงค์สายด่วน 1444  
รองรับเลอืกตั้งใหญ่ ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจอ านวยความสะดวก ปชช. 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3576264
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วันนี้ ( 22 ก.ย.) ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ส านักงาน กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์  
เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือรองรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะครบวาระในปี 2566 โดยจะประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้ทราบ ที่ประกอบด้วยโทรศัพท์จ านวน 10 คู่สาย 
ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง “ภารกิจนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
การเลือกตั้งในปี 2566 ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ เพ่ือสื่อสารให้บริการตอบค าถามเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ” 

ส าหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการเผยแพร่วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงาน กกต. ร่วมเล่นเกมส์ ถาม - ตอบปัญหา 
ให้รางวัล และทดลองใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 

นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ยูทูป ECT Thailand และแอปพลิเคชัน“Smart Vote” ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000091103  

กกต. จัดกจิกรรมรณรงคร์ับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจการเลือกตัง้ผ่านสายด่วน 1444 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000091103


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม
คณะท างานเครือข่ายท้องถิ่นธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นในการปฏิรูปการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานเครือข่ายท้องถิ่นธรรมาภิบาล  

ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
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วันที่  22 กันยายน 2565 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์  เสงี่ ยมศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการก ารเลื อกตั้ ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 5/2565 เพ่ือร่างงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะในส่วนของงบการพัฒนาพรรคการเมือง 
จ านวน 6 โครงการ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอพระราชทาน เพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ณ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญสมทบปัจจัย  
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้โดยทั่วกัน ตามก าลังศรัทธา ในการนี้ ท่านสามารถร่วมท าบุญโดยโอนเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
“กฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี 955-0-16647-3 และขอความกรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินให้ส านักการคลัง 
ทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8608, 10 เพ่ือจะได้ออกใบอนุโมทนา ส าหรับใบอนุโมทนาสามารถน าไปลดหย่อนภาษี 
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ และด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ ขออ านาจ  
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านประสบความสุขความเจริญ 
สุขภาพแข็งแรง สมหวังในสิ่งที่คิด สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการเทอญ 
  ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โทรศัพท์ 0 2141 8608-19 หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46527/  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 

https://siamtongtin.com/domestic/46527/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอเชิญผู้ มีจิตศรัทธำร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำน ประจ ำปีพุทธศักรำช 2565 
21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอพระราชทาน เพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ณ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญสมทบปัจจัย  
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้โดยทั่วกัน ตามก าลังศรัทธา ในการนี้ ท่านสามารถร่วมท าบุญโดยโอน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
“กฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี  955-0-16647-3 และขอความกรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงิน 
ให้ส านักการคลัง ทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8608, 10 เพ่ือจะได้ออกใบอนุโมทนา ส าหรับใบอนุโมทนา
สามารถน าไปลดหย่อนภาษีส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ และด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่าน ได้ร่วม
อนุโมทนาบุญครั้งนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพร  
ให้ท่านประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สมหวังในสิ่งที่คิด สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการเทอญ 
  ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โทรศัพท์ 0 2141 8608-19 หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46527/  
 
 

1
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กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์สายด่วน 1444 "ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ" 
วันที่ 22 กันยายน 2565, 14.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”ซึ่งประกอบด้วย
โทรศัพท์จ านวน 10 คู่สาย ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง  ทั้ งระดับชาต ิ
และระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน 
จ านวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC 
วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 การจัดกิจกรรมครั้ งนี้ เ พ่ือรองรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ งทั่ ว ไป  
ซึ่ งจะครบวาระในปี พ.ศ. 2566 ซึ่ งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอย่างแพร่หลายรับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ 
ถาม - ตอบปัญหา ให้รางวัล และทดลองใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ
สายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์  ซอยลาดพร้าว 1 
และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
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นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ ง 
www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยูทูป ECT Thailand แอปพลิเคชัน “Smart Vote” 
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง โดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ โดยทั้งสองแอปพลิเคชันดังกล่าว 
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store ส าหรับระบบ IOS และ Google play ส าหรับระบบ android 
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297348 
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กกต. รณรงค์เลือกตั้งปี 66 เปิดสายด่วน 1444 
22/09/2565 เวลา 11:17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”ซึ่งประกอบด้วย
โทรศัพท์จ านวน 10 คู่สาย ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง  ทั้ งระดับชาต ิ
และระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน 
จ านวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC 
วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 การจัดกิจกรรมครั้ งนี้ เ พ่ือรองรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ งทั่ ว ไป  
ซึ่ งจะครบวาระในปี พ.ศ. 2566 ซึ่ งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอย่างแพร่หลายรับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ 
ถาม - ตอบปัญหา ให้รางวัล และทดลองใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ
สายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์  ซอยลาดพร้าว 1 
และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
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นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ ง 
www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยูทูป ECT Thailand แอปพลิเคชัน “Smart Vote” 
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-1022677  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.พิษณุโลก พร้อมนโยบายเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002692

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก 
22 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง 
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี พันต ารวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกและผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบาย
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
การประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46546/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: "ธวัชชัย"กกต.พร้อมคณะไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานกกต.กาญจนบุรี

รหัสข่าว: I-I220921003394

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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กกต. เปิดสายด่วน 1444 เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท่ีก าลังจะมาถึง 
วันที่ 22 ก.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ 22 ก.ย. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร สำยด่วน 1444 ในกำรให้บริกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
ทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งข่ำวสำรต่ำง  ๆ ของส ำนักงำน กกต. ที่วิทยำลัยอำชีวสันติรำษฎร์ 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.  เป็นประธำนในพิธีกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพ่ือรองรับ 
กำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะครบวำระในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสำยด่วน 1444 ให้กับประชำชน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) จะได้ทรำบถึงกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน กกต. อย่ำงแพร่หลำย  
นอกจำกนี้ กกต. ยังมีแอปพลิเคชัน “Smart Vote” ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกำรสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ส .ส. ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน 
“ตำสับปะรด” ที่  กกต. จัดท ำขึ้นเ พ่ือใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ และป้องปรำมกำรทุจริตเลือกตั้ง 
โดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรเลือกตั้ง สำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์ได้ทั้งข้อควำม 
ภำพ เสียง และวิดีโอซ่ึงทั้ง 2 แอปพลิเคชันของ กกต. ดังกล่ำว สำมำรถดำวน์โหลดได้ทำง App Store 
ส ำหรับระบบ IOS และ Google play ส ำหรับระบบ android 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/596023  
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“แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต. แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง  แค่เอกสารก าหนดการท างานของ กกต.  
ยอมรับศึกษาทางออกไว้แล้วหากยุบสภาฯ 
วันที่ 22 กันยายน 2565 - 12:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับพิจารณาวินิจฉัย 
ค าร้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จะกระทบกับไทม์ไลน์
เตรียมการจัดการเลือกตั้งของ กกต. หรือไม่ ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการก าหนดการท างานของส านักงาน กกต. 
ในการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการท างานเลือกตั้งจะมีกิจกรรม ซึ่งตามกฎหมายก าหนดว่าแต่ละกิจกรรมใช้เวลา
เท่าไหร่ และช่วงใด ซึ่งท าเป็นปกติอยู่แล้ว 

การท างานดังกล่าวเป็นการนับจากการครบวาระ เราเตรียมความพร้อมแบบนี้เพ่ือศักยภาพในการจัดการเลือกตัง้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะประกาศใช้  
จะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่นั้น มองว่าปัญหาของบ้านเมืองทุกปัญหามีทางออก ส่วนของส านักงาน กกต. 
ก็ได้ศึกษากฎหมายอยู่แต่จะพูดในช่วงนี้ไม่ได้ เชื่อว่าทุกเรื่องย่อมมีทางออก หวังว่าทุกอย่างคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ประธาน กกต. ชี้แจงตามประเด็นที่ศาลก าหนดและจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องค าร้องวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นายแสวง กล่าวว่า กกต. พร้อมชี้แจง 
แต่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญส่งเอกสารซึ่งจะมีการระบุประเด็นมาก่อน ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องของส านักงานฯ 
เตรียมข้อมูลไว้แล้ว และ กกต. พร้อมที่จะชี้แจงกลับไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3576291 
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กกต. รณรงค์สายด่วน 1444 รองรับเลือกตั้งใหญ่ ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจอ านวยความสะดวก ปชช. 
วันที่ 22 กันยายน 2565 - 12:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” ประกอบด้วยโทรศัพท์จ านวน 10 คู่สาย
เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ งทั้ งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รองรับการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์  
การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งรุ่นใหม่ (New Voter) จะได้ทราบถึง 
การประชาสัมพันธ์ของส านักงานอย่างแพร่หลาย 

ทั้งนี้ นายแสวง กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “การประชาสัมพันธ์ การให้บริการสายด่วน 1444 มีความส าคัญ 
อย่างยิ่ง เพราะเป็นช่องทางที่จะช่วยอ านวยความสะดวกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง เนื่องจาก กกต.  
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป อีกท้ังในเดือนมีนาคม 2566 
สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ ดังนั้น ภารกิจสายด่วน 1444 จึงเป็นกลไกที่จะตอบค าถามให้ประชาชนได้เข้าใจ 
และทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้ “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
จึงหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประชาชนและเยาวชนจะรับทราบและช่วยเผยแพร่เพ่ือให้สายด่วน 1444 
แพร่หลายและเกิดความเชื่อมั่นในประชาชน 

จากนั้น นายแสวง น าคณะร่วมเดินรณรงค์เ พ่ือประชาสั มพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 
บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3576264   
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กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์รับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 เน้นไขข้อข้องใจการเลือกตั้งผ่านสายด่วน 1444 
22 ก.ย. 2565 13:18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ ( 22 ก.ย.) ที่วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ส านักงาน กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือรองรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะครบวาระในปี 2566 โดยจะประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ สายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้ทราบ ที่ประกอบด้วยโทรศัพท์ 
จ านวน 10 คู่สาย ในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง “ภารกิจนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งในปี 2566 ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ เพ่ือสื่อสารให้บริการ 
ตอบค าถามเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ” 

ส าหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการเผยแพร่วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงาน กกต. ร่วมเล่นเกมส์ ถาม - ตอบ
ปัญหา ให้รางวัล และทดลองใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
สายด่วน 1444 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 
และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 

นอกจากการให้บริการสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ยูทูป ECT Thailand และแอปพลิเคชัน“Smart Vote” ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปราม 
การทุจริตเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000091103 
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หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง
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https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: กกต. กางไทม์ไลน์ เตรียมแผนเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I220921002950

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/morning/311855
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: กกต. กางไทม์ไลน์ เตรียมแผนเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I220921002950

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/morning/311855
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: กกต. กางไทม์ไลน์ เตรียมแผนเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I220921002950

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/morning/311855
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 23:48
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 หากสภาฯ ครบวาระ 23 มี.ค. แต่หากยุบสภา ต้องเลือกตั้งใน 45-60 วัน

รหัสข่าว: I-I220921003644

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2109221727/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 23:48
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 หากสภาฯ ครบวาระ 23 มี.ค. แต่หากยุบสภา ต้องเลือกตั้งใน 45-60 วัน

รหัสข่าว: I-I220921003644

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2109221727/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 23:48
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 หากสภาฯ ครบวาระ 23 มี.ค. แต่หากยุบสภา ต้องเลือกตั้งใน 45-60 วัน

รหัสข่าว: I-I220921003644

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2109221727/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:03
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7 พ.ค.2566 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220922000227

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541120
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:46
หัวข้อข่าว: กกต.คาดเลือกตั้งใหม่ 7 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I220922000303

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1022045
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:46
หัวข้อข่าว: กกต.คาดเลือกตั้งใหม่ 7 พ.ค. 66

รหัสข่าว: I-I220922000303

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1022045
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม

รหัสข่าว: I-I220922000980

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1055690
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม

รหัสข่าว: I-I220922000980

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1055690
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม

รหัสข่าว: I-I220922000980

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1055690
https://www.prachachat.net


ปีที่: 29 ฉบับที่: 7025
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/ต่อข่าว

หน้า: 28(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220922013006(22 ก.ย. 65/05:14)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 26.47 ADValue:  (B/W)  22,499.50  (FC)  29,117
PRValue : (B/W)  67,498.50  (FC)  87,351(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002519

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887190
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002519

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887190
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002519

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887190
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002519

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887190
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220921002519

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887190
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผยศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีใบแดงเลือกตั้ง 24 พ.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002022

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384322
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผยศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีใบแดงเลือกตั้ง 24 พ.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002022

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384322
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผยศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีใบแดงเลือกตั้ง 24 พ.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002022

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384322
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผยศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีใบแดงเลือกตั้ง 24 พ.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002022

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384322
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับวินิจฉัยกม.ลูกส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220921002443

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1022186
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับวินิจฉัยกม.ลูกส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220921002443

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1022186
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:01
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความกม.ลูก เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220921002449

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

84

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7277656
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:01
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความกม.ลูก เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220921002449

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7277656
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:04
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยร่างกม.ลูก 2 ฉบับ พรรคการเมือง-เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220921002456

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/236418
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:04
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยร่างกม.ลูก 2 ฉบับ พรรคการเมือง-เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220921002456

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/236418
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลรธน.มติเอกฉันท์รับวินิจฉัย 2 ก.ม.ลูกเลือกตั้งขัดรธน.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220921002473

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541159
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลรธน.มติเอกฉันท์รับวินิจฉัย 2 ก.ม.ลูกเลือกตั้งขัดรธน.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220921002473

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/541159
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.มติเอกฉันท์รับตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร100 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220921002488

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.มติเอกฉันท์รับตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร100 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220921002488

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1494262/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์ ศาล รธน. รับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220921002495

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์ ศาล รธน. รับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220921002495

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/226235/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: รับแล้ว! "ศาล รธน."เตรียมวินิจฉัย กม.ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'"

รหัสข่าว: I-I220921002530

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: รับแล้ว! "ศาล รธน."เตรียมวินิจฉัย กม.ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'"

รหัสข่าว: I-I220921002530

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384461
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:42
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220921002585

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:42
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220921002585

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/319682
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:45
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์ศาลรธน.รับวินิจฉัย 2 กม.เลือกตั้งขัดรธน.หรือไม่ สั่งปธ.กกต.แจงใน 15 วัน

รหัสข่าว: I-I220921002597

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:45
หัวข้อข่าว: มติเอกฉันท์ศาลรธน.รับวินิจฉัย 2 กม.เลือกตั้งขัดรธน.หรือไม่ สั่งปธ.กกต.แจงใน 15 วัน

รหัสข่าว: I-I220921002597

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000090794
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:47
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220921002607

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:47
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220921002607

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:47
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220921002607

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/148970
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ รับวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมายพรรคการเมือง มีเนื้อหาขัด รธน....

รหัสข่าว: I-I220921002710

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ รับวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมายพรรคการเมือง มีเนื้อหาขัด รธน....

รหัสข่าว: I-I220921002710

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

104

https://thestandard.co/constitutional-court-election/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับวินิจฉัย กม.ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'"

รหัสข่าว: I-I220921002788

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับวินิจฉัย กม.ลูก 2 ฉบับ "เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'"

รหัสข่าว: I-I220921002788

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-eie21092565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยังไม่ผ่านด่าน ศาลรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I220921002826

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยังไม่ผ่านด่าน ศาลรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I220921002826

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530554
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 21:00
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220921003330

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 21:00
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220921003330

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/112226-news-615.html
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 21:00
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220921003330

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/112226-news-615.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กฎหมายเลือกตั้ง หาร 100 ขัด รธน.

รหัสข่าว: I-I220921002435

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กฎหมายเลือกตั้ง หาร 100 ขัด รธน.

รหัสข่าว: I-I220921002435

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1055720
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กฎหมายเลือกตั้ง หาร 100 ขัด รธน.

รหัสข่าว: I-I220921002435

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1055720
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดอ่านคดียุบพรรค 'ไทรักธรรม' ปมใช้เงินชักจูงให้สมัครสมาชิก 19 ต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220921002514

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3574915
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดอ่านคดียุบพรรค 'ไทรักธรรม' ปมใช้เงินชักจูงให้สมัครสมาชิก 19 ต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220921002514

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3574915
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HjvcN3E5h
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HjvcN3E5h
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HjvcN3E5h
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HjvcN3E5h
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:31
หัวข้อข่าว: มติศาล รธน.รับคำร้องตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบ 'ไทรักธรรม' 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002542

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HjvcN3E5h
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดชี้ชะตา "พรรคไทยรักธรรม" ลุ้นคดียุบพรรค 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002549

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดชี้ชะตา "พรรคไทยรักธรรม" ลุ้นคดียุบพรรค 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002549

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384464
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: ระทึก! ศาลรธน. นัด 19 ตค. ชี้ชะตายุบพรรคไทรักธรรม คดีใช้เงินชักจูงสมัครสมาชิก

รหัสข่าว: I-I220921002572

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7277683
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: ระทึก! ศาลรธน. นัด 19 ตค. ชี้ชะตายุบพรรคไทรักธรรม คดีใช้เงินชักจูงสมัครสมาชิก

รหัสข่าว: I-I220921002572

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7277683
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตาคดียุบ "พรรคไทรักธรรม" 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002719

 thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipbs.or.th/news/content/319685
https://www.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตาคดียุบ "พรรคไทรักธรรม" 19 ต.ค.

รหัสข่าว: I-I220921002719

 thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipbs.or.th/news/content/319685
https://www.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: "ไทรักธรรม" ลุ้น 19 ต.ค. ศาลรธน.นัดวินิจฉัยยุบพรรค ปมให้เงินจูงใจสมัครสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I220921002471

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000090765
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: "ไทรักธรรม" ลุ้น 19 ต.ค. ศาลรธน.นัดวินิจฉัยยุบพรรค ปมให้เงินจูงใจสมัครสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I220921002471

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000090765
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 02:25
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต

รหัสข่าว: I-I220922000153

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7276996
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 43 ฉบับที่: 15120
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตรเลือกตั้ง7พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ23มี.ค.

รหัสข่าว: C-220922005011(22 ก.ย. 65/06:13)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 202.17 ADValue:  (B/W)  252,712.50  (FC)  323,472
PRValue : (B/W)  758,137.50  (FC)  970,416(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15120
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตรเลือกตั้ง7พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ23มี.ค.

รหัสข่าว: C-220922005011(22 ก.ย. 65/06:13)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 202.17 ADValue:  (B/W)  252,712.50  (FC)  323,472
PRValue : (B/W)  758,137.50  (FC)  970,416(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15120
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตรเลือกตั้ง7พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ23มี.ค.

รหัสข่าว: C-220922005011(22 ก.ย. 65/06:13)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 202.17 ADValue:  (B/W)  252,712.50  (FC)  323,472
PRValue : (B/W)  758,137.50  (FC)  970,416(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15120
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตรเลือกตั้ง7พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ23มี.ค.

รหัสข่าว: C-220922005011(22 ก.ย. 65/06:13)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 202.17 ADValue:  (B/W)  252,712.50  (FC)  323,472
PRValue : (B/W)  758,137.50  (FC)  970,416(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16266
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7

หัวข้อข่าว: กกต.ปืนไวโชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้งส.ส.7พค.วันหย่อนบัตร

รหัสข่าว: C-220923038092(22 ก.ย. 65/07:30)

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

Col.Inch: 200.21 ADValue:  (B/W)  240,252  (FC)  330,346.50
PRValue : (B/W)  720,756  (FC)  991,039.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16266
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7

หัวข้อข่าว: กกต.ปืนไวโชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้งส.ส.7พค.วันหย่อนบัตร

รหัสข่าว: C-220923038092(22 ก.ย. 65/07:30)

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

Col.Inch: 200.21 ADValue:  (B/W)  240,252  (FC)  330,346.50
PRValue : (B/W)  720,756  (FC)  991,039.50(x3)

142



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16266
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 7

หัวข้อข่าว: กกต.ปืนไวโชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้งส.ส.7พค.วันหย่อนบัตร

รหัสข่าว: C-220923038092(22 ก.ย. 65/07:30)

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

Col.Inch: 200.21 ADValue:  (B/W)  240,252  (FC)  330,346.50
PRValue : (B/W)  720,756  (FC)  991,039.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 03:28
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม” เผยอีก 2 วันชัด กกต.แจงข้อปฏิบัติส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร ลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220922000274

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2506012
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 04:06
หัวข้อข่าว: ค่าใช้จ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ทำ นักการเมือง หวั่นไหว

รหัสข่าว: I-I220922000346

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530510
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 04:06
หัวข้อข่าว: ค่าใช้จ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ทำ นักการเมือง หวั่นไหว

รหัสข่าว: I-I220922000346

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530510
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 04:06
หัวข้อข่าว: ค่าใช้จ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ทำ นักการเมือง หวั่นไหว

รหัสข่าว: I-I220922000346

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530510
https://www.komchadluek.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24902
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'รัชนี พลซื่อ' ชูร้อยเอ็ดต้องไปต่อชิงเก้าอี้นายกอบจ. ในนามอิสระ

รหัสข่าว: C-220922021032(22 ก.ย. 65/05:00)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 56.07 ADValue:  (B/W)  47,659.50  (FC)  58,873.50
PRValue : (B/W)  142,978.50  (FC)  176,620.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24902
วันที่: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'รัชนี พลซื่อ' ชูร้อยเอ็ดต้องไปต่อชิงเก้าอี้นายกอบจ. ในนามอิสระ

รหัสข่าว: C-220922021032(22 ก.ย. 65/05:00)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 56.07 ADValue:  (B/W)  47,659.50  (FC)  58,873.50
PRValue : (B/W)  142,978.50  (FC)  176,620.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

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

158

https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง กำหนดการหาสังกัดพรรคใหม่ และอะไรบ้างที่ ส.ส. ห้ามทำ หลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921002569

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102142
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 00:07
หัวข้อข่าว: "สงครามเขา-เราเลือกตั้ง" -

รหัสข่าว: I-I220922000006

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://plewseengern.com/plewseengern/92963
https://plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: I-I220922001895

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/226388/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: I-I220922001895

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/226388/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23621
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: เทศกาลชิงเปรต

รหัสข่าว: C-220923039005(22 ก.ย. 65/07:43)

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

Col.Inch: 47.59 ADValue:  (B/W)  47,590  (FC)  95,180
PRValue : (B/W)  142,770  (FC)  285,540(x3)

169


	0
	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 22 ก.ย. 65
	Binder1
	กกต
	Binder2
	b ปธ
	b
	Binder1
	a1
	bเลขา
	Binder1
	a1
	b0
	b0.1
	b0.5
	b0.51
	b1.1
	b1.2
	b1.3
	b1.4
	b1.5
	b1.6
	b1.7
	b1.8
	b1.9
	b1.10
	b1.11
	b1.12
	b1.13
	b1.14
	b1.15
	b1
	c1
	c3.1
	c3.2
	c3.3
	c3.4
	c3.6
	c3.7
	c3.8
	c3.9
	c3.10
	c3.11
	c3.13
	c3.14
	c3.15
	c3.16
	c3
	c5.1
	c5.2
	c5.3
	c5.4
	c5.5
	c5
	c6
	c7.1
	c7.2
	c7
	c8
	c9
	d1
	d2

	D000
	d333







