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ข่าวประจ าวันที่ 23 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เร่ือง 

1 229/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกำร 
ของพรรคกำรเมืองผ่ำนระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 

2 230/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  จัดฝึกอบรมครูผู้สอน (Facilitator) 
กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education)  
ในวันที่ 22 – 25 กันยำยน 2565 

3 231/2565 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 24 - 25 กันยำยน 2565 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำคูหำกำกบำท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิน่ออนไลน์ กกต. รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร สำยด่วน 1444 “ทุกคำถำม  

มีคำตอบ ทุกคำตอบ เรำติดตำมด้วยควำมใส่ใจ” 
1 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง 
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

3 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. อุตรดิตถ์ พร้อมมอบนโยบำย

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้ง 
4 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. คลอดกฎเหล็กหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 6 
3 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. น ำคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. นครนำยก  

พร้อมมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำน 
8 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. ตีปี๊บรณรงค์รับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 9 
5 ข่ำวสดออนไลน์ 180 วันอันตรำย ! กกต. แจงวิธีหำเสียง ผู้สมัคร - พรรคกำรเมือง 

อะไรทำได้ - ทำไม่ได้ 
10 

6 Newtv ออนไลน์ กกต. เคำะเลือกตั้ง ส.ส. 7 พ.ค. 66 หำกสภำอยู่ครบวำระ 12 
7 มติชนออนไลน์ กกต. จัดปฏิทินเลือกตั้งใหญ่ ดีเดย์หย่อนบัตร 7 พ.ค. 66 14 
8 7 HD ออนไลน์ กกต. วำงแผนเลือกตั้ง ส.ส. 7 พ.ค. 2566 16 
9 Thestandard 

ออนไลน์ 
กำงไทม์ไลน์ กกต. เลือกตั้งปี 2566 นับถอยหลังสภำหมดวำระ 18 

10 สยำมมีเดียออนไลน์ กกต. วำงแผนเลือกตั้งปีหน้ำหำกรัฐบำลอยู่ครบวำระเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 20 
11 Spacebar ออนไลน์ กกต. คำดหลักเกณฑ์หำเสียง 180 วัน ชัดเจน 23 ก.ย. ห่วงยุบสภำฯ 

ก่อนกฎหมำยลูกบังคับใช้ 
22 

12 Nationtv ออนไลน์ กกต. ประกำศพร้อมจัดเลือกตั้ง ทั้งกรณีครบวำระ - ยุบสภำ 24 
13 Innnews ออนไลน์ เลขำฯ กกต. ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค. เพ่ือกำรเตรียมพร้อม 29 
14 Thereporters 

ออนไลน์ 
กกต. เผยพร้อมรับกำรเลือกตั้ง มั่นใจว่ำไม่มีปัญหำหำกยุบสภำ 
ก่อนครบวำระ 

31 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23 ก.ย. กกต. คลอดหลักเกณฑ์หำเสียง หว่ันชิง "ยุบสภำ” ก่อน กม. ลูก
บังคับใช้ 

34 

16 แนวหน้ำออนไลน์ 'กกต.' ลั่นมีทำงออก เตรียมแผนรับ 'ยุบสภำ' ก่อนครบวำระแล้ว 37 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. นัด 23 ก.ย. แจงกฎเหล็ก 180 วันจับตำนำยกฯ  39 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขำฯ กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นงำนรูทีนปกติ 42 
19 สยำมรับยออนไลน์ "เลขำฯ กกต." ยันมีทำงออก หำก "ยุบสภำฯ" ก่อนกฎหมำยลูก

ประกำศใช้ 
44 

20 มติชนออนไลน์ "แสวง" แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง แค่เอกสำรก ำหนดกำรท ำงำน กกต. 
ยอมรับศึกษำทำงออกไว้แล้วหำกยุบสภำฯ 

46 

21 แนวหน้ำออนไลน์ พรุ่งนี้รู้เร่ือง ! 'กกต.' เคำะหลักเกณฑ์หำเสียง หว่ันชิง 'ยุบสภำ' 
ก่อนคลอด กม. ลูก 

48 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. พร้อมจัดกำรเลือกตั้ง ทกสถำนกำรณ์ 51 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขำฯ กกต. ยัน 23 ก.ย. ชัดเจนเร่ือง 180 วันอะไรท ำได้ - ไม่ได้ 54 
24 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ประชุม กกต. หำควำมชัดเจนกำรปฏิบัติพรรคกำรเมือง 57 
25 Vnexplorer ออนไลน์ "แสวง” แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง แค่เอกสำรก ำหนดกำรท ำงำน กกต. 

ยอมรับศึกษำทำงออกไว้แล้วหำกยุบสภำฯ 
60 

26 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. นัดพรุ่งนี้ แจงกฎเหล็กหำเสียง จับตำ 'บิ๊กป้อม - รมต.' ลงพื้นที่ 63 
25 MGR ออนไลน์ เลขำฯ กกต. แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นเอกสำรก ำหนดกำรท ำงำน

ของ จนท. ตำมปกติ รับศึกษำทำงออกไว้แล้ว หำกยุบสภำก่อนครบวำระ 
66 

26 ประชำไทออนไลน์ เลขำ กกต. แจงไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นแผนเตรียมพร้อม แต่เขตเลือกตั้ง
ยังต้อรอศำล รธน. วินิจฉัย พ.ร.ป เลือกตั้ง 

68 

27 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"แสวง" แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง แค่เอกสำรก ำหนดกำรท ำงำน กกต. 
ยอมรับศึกษำทำงออกไว้แล้วหำกยุบสภำฯ 

70 

28 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ถกบ่ำยนี้ เคำะกฎเหล็กคุมเข้ม 180 วัน ห่วงยุบสภำ 
ก่อนคลอด กม. ลูก 

71 

29 NNT ออนไลน์ ก ำหนดแผนจัดกำรเลือกตั้งทั่วไป 7 พฤษภำคม 66 ยึดเวลำครบวำระ
ของสภำผู้แทนรำษฎร ม่ันใจแม้ยุบสภำก่อนก็ไม่มีปัญหำ 

76 

30 Theworldnews 
ออนไลน์ 

เลขำฯ กกต. แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นเอกสำรก ำหนดกำรท ำงำน
ของ จนท. ตำมปกติ รับศึกษำทำงออกไว้แล้ว หำกยุบสภำก่อนครบวำระ 

79 

31 พัทยำเมล์ออนไลน์ ก ำหนดแผนจัดกำรเลือกตั้งทั่วไป 7 พฤษภำคม 66 ยึดเวลำครบวำระ
ของสภำผู้แทนรำษฎร 

81 

32 เชียงใหม่เมล์ออนไลน์ ก ำหนดแผนจัดกำรเลือกตั้งทั่วไป 7 พฤษภำคม 66 ยึดเวลำครบวำระ
ของสภำผู้แทนรำษฎร ม่ันใจแม้ยุบสภำก่อนก็ไม่มีปัญหำ 

83 

33 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เช็กควำมพร้อม กกต. ตีโจทย์เลือกตั้ง 85 
34 theroom44 ออนไลน์ เลขำฯ กกต. แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้งยันถ้ำยุบสภำฯ ก่อนมีทำงออก 88 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. ก ำหนดวันสมัคร ส.ส. - หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค. 66 

เงื่อนไขสภำต้องอยู่ครบวำระ 23 มี.ค. 66 
90 

2 Innnews ออนไลน์ "ประวิตร" เร่ืองอนำคต กกต. วำงคิว ลต. 7 พค. 96 
3 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ชี้ กกต. เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ให้เป็นเร่ืองของอนำคต 98 
4 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ชี้ไทม์ไลน์ กกต. อำจไม่เป็นไปตำมนั้นก็ได้ เมินตอบยุบสภำฯ

ระบุกำรเมืองมีแต่คำดกำรณ์กัน 
100 

5 Thereporters 
ออนไลน์ 

“พลเอกประวิตร” ไม่กังวล หลัง กกต. เผยไทม์ไลน์เลือกตั้ง 102 

6 สยำมรัฐออนไลน์ "สมชัย" โพสต์ถำม กกต. ช่วยให้เกิดควำมชัดเจน เร่ืองก ำหนด
แนวทำง หำเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง 

104 

7 คมชัดลึกออนไลน์ “สมชัย” ทวง กกต. ก ำหนดแนวทำง หำเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง 107 
8 ไทยรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” เผย กกต. แจงไร้ยื่นจัดตั้งพรรคไฟเย็น จ่อน ำหลักฐำน

ร้องเอำผิด 
110 

9 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เผย กกต. แจ้งแล้วไม่มียื่นจัดตั้ง "พรรคไฟเย็น" 113 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘อ๋อย’ เหน็บ ! กกต. เขียนให้ชัด 180 วันก่อนครบอำยุสภำ - ห้ำมใคร

ไม่ห้ำมใคร 
115 

11 Voicetv ออนไลน์ 'จำตุรนต์' ห่วง กกต. ออกข้อห้ำมช่วง 180 วัน หว่ันเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 119 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จำตุรนต์' ซัด กกต. คลอดเกณฑ์ 180 วันอย่ำซ้ ำรอยเลือกตั้งปี 2562 121 
13 Thereporters 

ออนไลน์ 
‘พรเพชร’ ยอมรับ อยำกให้ศำล รธน. ตีควำม ร่ำง กม. ลูกเลือกตั้ง 
- พรรคกำรเมืองโดยเร็ว 

124 

14 Thestandard 
ออนไลน์ 

“พรเพชร” รับอยำกให้ศำล รธน. ตีควำม ร่ำง กม. ลูกเลือกตั้ง - 
พรรคกำรเมืองโดยเร็ว 

126 

15 มติชนออนไลน์ 'พรเพชร' รับอยำกให้ศำล รธน. รับตีควำม กม. ลูก พิจำรณำโดยเร็ว  
ลั่น เร่ืองยุบสภำอย่ำเดำ 

128 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรเพชร' หวังศำล รธน. เร่งวินิจฉัย 2 กฎหมำยลูก 131 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 สยำมรัฐออนไลน์ "พรเพชร" ชี้เป็นไปตำมคำดศำล รธน. รับตีควำม ก.ม. ลูก 2 ฉบับ  

แนะเร่งพิจำรณำโดยเร็ว 
133 

18 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ อยำกให้ศำล รธน. ตีควำมร่ำง กม. ลูกโดยเร็ว 135 
19 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เตือน หน. พรรคที่เป็น รมต. ระวังเวลำลงพ้ืนที่ 137 
20 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เตือนหัวหน้ำพรรคที่เป็น รมต. ลงพ้ืนที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยง 

ถูกฟ้องร้อง 
140 

21 Voicetv ออนไลน์ 'วิษณุ' เตือน รมต. สวมหมวก 2 ใบ ระวังหำเสียงช่วงโหมดนับถอย
หลังเลือกตั้ง 

145 

22 Nationtv ออนไลน์ รองนำยกฯ เตือน หน. พรรคที่เป็น รมต. ลงพ้ืนที่ให้ระวัง แยกไม่ออก
เสี่ยงถูกฟ้อง 

147 

23 pptvhd36 ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ กกต. ประกำศไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นกำรเตรียมพร้อม 
หำกยุบสภำฯ ต้องจัดกำรเลือกตั้งภำยใน 45 วัน 

152 

24 Thereporters 
ออนไลน์ 

“วิษณุ” ระบุ กกต. เตรียมออกหลักเกณฑ์ห้ำมพรรค – ผู้สมัคร 
ท ำผิดกฎหมำย 

155 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ เตรียมน ำประกำศ กกต. ลงรำชกิจจำฯ 'วิษณุ' เตือน รมต.  
สวมหมวกสองใบ 

158 

26 ข่ำวสดออนไลน์ เตือน รมต. - หัวหน้ำพรรค สวมหมวก 2 ใบ ลงพ้ืนที่แจกเงิน 
ระวังถูกฟ้องร้อง 

160 

27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิษณุ" เตือน "รมต." สวมหมวก 2 ใบ ระวังท ำผิดประกำศ "กกต." 
ปมหำเสียง ช่วง 180 วัน 

163 

28 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ กกต. จัด 2 ซีนำริโอ รับเลือกตั้ง เตือน รมต. แจกเงิน 
แยกสถำนะให้ดี ระวังเจอร้องช่วง 180 วัน 

166 

29 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เตือน คนสวมหมวก 2 ใบ ระวัง ชี้ ไม่เร็ว กกต. โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 168 
30 ข่ำวสดออนไลน์ "วิษณุ” เผยตอนนี้ ไม่ได้กลิ่น กำรเมืองเปลี่ยนแปลง  

กกต. วำงไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค. แค่แนวทำง 
171 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
31 thekey.news 

ออนไลน์ 
"วิษณุ" ชี้ กกต. วำงไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 แค่เป็นแนวทำง 175 

32 มติชนออนไลน์ “อุตตม” ลั่น พร้อมลงสนำมเลือกตั้ง ปลื้มกระแสสมคิดดี เป็นไปได้ 
ยุบสภำก่อนครบวำระ 

179 

33 ไทยโพสต์ออนไลน์ สร้ำงอนำคตไทย เชื่อยุบสภำก่อนครบวำระ พร้อมลงสนำมเลือกตั้งแล้ว 181 
34 ข่ำวสดออนไลน์ สัญญำณมำแล้ว ! “อุตตม” ฟันธง ยุบสภำก่อนครบวำระ เผย สอท.  

กำงแผนลุยอีสำน 
183 

35 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ สร้ำงอนำคตไทยเตรียมลุยอีสำนเดือนหน้ำ 186 
36 สยำมรัฐออนไลน์ "อุตตม" ส่งสัญญำณ ! รบ. ชิงยุบสภำก่อนครบวำระ มั่นใจ "สอท." 

ได ้ส.ส. ภำคใต้ 30 ที่นั่ง 
189 

37 Voicetv ออนไลน์ 'อุตตม' พร้อมลงสนำมเลือกตั้ง โวกระแส 'สร้ำงอนำคตไทย'  
ดีหลังเปิดตัว 'สมคิด' 

191 

38 ไทยรัฐออนไลน์ "อุตตม” ยังมั่นใจเจำะภำคใต้ได้ มองอำจมียุบสภำก่อนรัฐบำลครบวำระ 194 
39 Thereporters 

ออนไลน์ 
'สร้ำงอนำคตไทย' ประกำศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง คำด รัฐบำลอำจยุบสภำ
ก่อนครบเทอม 

197 

40 แนวหน้ำออนไลน์ ‘อุตตม’ ฟันธง ! ยุบสภำแน่กำงแผนลุยพ้ืนที่อีสำนต้นเดือน ต.ค. นี้ 199 
41 ไทยรัฐออนไลน์ "ประเสริฐ" หวัง ปม ก.ม. ลูกเลือกตั้ง ชัดเร็ว หลังศำลให้ส่งค ำชี้แจง 

15 วัน 
202 

42 ไทยรัฐออนไลน์ "ทรงศักดิ์” ลั่น ไม่มีใครน ำเงิน ปชช. ไปใช้หำเสียง ชี้คนเดือดร้อน 
ต้องไปช่วยเหลือ 

204 

43 ส ำนักข่ำวอิศรำ
ออนไลน์ 

ศำลสั่ง ใบแดง 'นำยกนครสงขลำ' เพิกถอนสิทธ์ิกำรเมือง 10 ปี 207 

44 ข่ำวสดออนไลน์ ศำลอุทธรณ์ ให้ใบแดง นำยกเทศมนตรีนครสงขลำ ปรำศรัยใส่ร้ำย 
ตัดสิทธ์ิ 10 ปี 

209 

45 สยำมรัฐออนไลน์ วันสุดท้ำย !! "ส.ส.ศท." เร่งระดมทีมงำนขนของแจกชำวบ้ำน 
ก่อน 24 ก.ย. หว่ันผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 

211 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
46 แนวหน้ำออนไลน์ 'ก้ำวไกล'ร้อนวิชำ ประกำศพร้อมเลือกตั้งแล้ว พุ่งเป้ำเปลี่ยนอนำคต

ประเทศ 
215 

47 ข่ำวสดออนไลน์ ก้ำวไกล จัดทัพสู้ศึกเลือกตั้ง เชื่อ ยุบสภำก่อนครบวำระ ลั่น 'พิธำ'  
พร้อมเป็นนำยกฯ 

218 

48 คมชัดลึกออนไลน์ ร้อง กกต. รัฐมนตรี ส่อ ท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 221 
49 ข่ำวสดออนไลน์ เพ่ือไทย ถำม กกต. รมช. คมนำคม ลุยแจกถุงยังชีพ 24 ก.ย. ผิดกฎหมำย

หรือไม่ 
224 

50 สยำมรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" จ้ี กกต. บังคับใช้กฎหมำยเท่ำเทียม อย่ำเลือกปฏิบัติ 226 
51 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทั่นอนุสรณ'์ คำบข่ำวฟ้อง กกต. กรณี รมช. คมนำคมแจกของน้ ำท่วม 

ที่โครำชผิดหรือไม่ 
228 

52 มติชนออนไลน์ 'อนุสรณ์' จ้ี กกต. เร่งออกกฎเกณฑ์ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง 
วอนใช้ กม. อย่ำงเท่ำเทียม 

230 

53 ข่ำวสดออนไลน์ 'อนุสรณ์' ถำมกลับ กกต. ปม 'อธิรัช' แจกถุงยังชีพ หวังผลหำเสียง
ล่วงหน้ำหรือไม่ 

233 

54 Innnews ออนไลน์ "อนุสรณ์" จ้ี กกต. บังคับใช้ กม. เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 235 
55 มติชนออนไลน์ “สรรเพชญ” ห่วง อำจช่วยประชำชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปี

ท ำงำนมำตลอด 
237 

56 สยำมรัฐออนไลน์ " สรรเพชญ" ห่วงช่วยประชำชนไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผยเกือบ 4 ปี 
ท ำต่อเนื่อง 

242 

57 Topnews ออนไลน์ "สรรเพชญ บุญญำมณี” ห่วง ปชป. ช่วยชำวสงขลำได้ไม่เต็มที่ 
ติดเงื่อนไขเลือกตั้ง กกต. 

245 

58 MGR ออนไลน์ "สรรเพชญ” ยันเดินหน้ำช่วยเหลือประชำชนชำวสงขลำจนกว่ำจะถึง
วันที่ กกต. ประกำศห้ำม 

253 

59 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "สรรเพชญ” ห่วงอำจช่วยชำวสงขลำได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้ำสู่โหมดเลือกตั้ง 255 
60 ไทยรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ำยเลือกตั้งนำยกอบจ. ร้อยเอ็ด 3 เบอร์ มีสิทธิเข้ำป้ำย 261 
61 บ้ำนเมืองออนไลน์ "นิกร" เชื่อ กกต. มีแผนสอง - แผนสำม รับมือเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป 

เหตุสถำนกำรณ์กำรเมืองไม่นิ่ง 
264 
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ข่าวอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
62 สยำมรัฐออนไลน์ "นิกร" ชี้ กกต. วำงไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเร่ืองปกติ เชื่อมีแผนส ำรอง 

เหตุกำรเมืองไม่นิ่ง 
266 

63 ข่ำวสดออนไลน์ “นิกร” เชื่อ กกต. มีแผนส ำรอง เหตุกำรเมืองยังไม่นิ่ง ชี้ วำงไทม์ไลน์
เลือกตั้ง เร่ืองปกติ 

268 

64 แนวหน้ำออนไลน์ กำรเมืองไม่นิ่ง ! 'นิกร'เชื่อ กกต. มีแผนสอง - แผนสำม รับมือเลือกตั้ง
ส.ส. ทั่วไป 

270 

65 มติชนออนไลน์ "นิกร" ระบุ กกต. ประกำศไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเร่ืองปกติ 
ต้องมีแผนสอง - แผนสำมไว้ เหตุกำรเมืองยังไม่นิ่ง 

271 

66 แนวหน้ำออนไลน์ 'รมช. มหำดไทย' โต้ฝ่ำยค้ำนด่ำลงพื้นที่ถี่หวังหำเสียง ชี้เป็นรัฐบำล
ต้องดูแล ปชช. 

273 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์บำงกอก 

ทูเดย์ 
วิเครำะห์ : แผนเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 สัญญำณเร่งหำเสียง ขั้วรัฐบำล ? 275 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ส่งสัญญำณเลือกตั้ง ส.ส. รอแตกรังหำพรรคซบ 278 
3 หนังสือพิมพ์บำงกอก 

ทูเดย์ 
คอลัมน์ : สังเวียนกำรเมือง : ภำพลักษณ์ของ กกต. 281 

4 ข่ำวสดออนไลน์ บทบรรณำธิกำร - วันเลือกตั้งยังไม่แน่ส่งสัญญำณกำรเมืองเข้ำสู่โหมด
เลือกตั้งเต็มตัว 

282 

5 ข่ำวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

บทวิเครำะห์ : ลุ้น กกต. ออกกฎรับช่วงเลือกตั้ง 285 

6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ย ำใหญ่กำรเมือง 288 
7 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด บทบรรณำธิกำร ข่ำวสด : วันเลือกตั้งยังไม่แน่ 289 
8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์: ส ำนักข่ำวหัวเขียว: เทศกำลชิงเปรต 290 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหำเสียงต้องดูแผนหำเงินใช้เงิน  291 
10 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดฉำกหำเสียงเลือกตั้งหลำยพรรค ยังเลือกไม่ได้ ใครจะเป็น 

นำยกรัฐมนตรี 
301 
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วันที่ 22 กันยำยน 2565, 16.14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กันยำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำงสมถวิล พลขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กล่ำวรำยงำนข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์และผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมรับฟัง 
และให้กำรต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบำยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปในครำวต่อไป ให้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  
ทุกช่องทำงเพ่ือให้เข้ำถึงประชำชนในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรใช้แอปพลิเคชันฉลำดเลือก 
หรือ Smart Vote ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/297372   

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. อุตรดติถ์  
พร้อมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/region/297372
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วันที่ 23 กันยำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยสุชำติ ทีคะสุข รองผู้ ว่ำรำช กำรจังหวัดสุโขทัย ให้กำรต้อนรับ 
และ พ.ท.สยำมรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุโขทัย กล่ำวรำยงำน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย และผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำง เข้ำร่วมรับฟังและให้กำรต้อนรับ 
ในกำรนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปในครำวต่อไป โดยให้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  
ทุกช่องทำงเพ่ือให้เข้ำถึงประชำชนเป็นวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรใช้ แอปพลิเคชันฉลำดเลือก 
หรือ Smart Vote พร้อมนี้  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจ ำพระองค์ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เพ่ือควำมเป็นสิ ริมงคลและสร้ำงร่มเงำให้ร่มเย็น 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุโขทัย 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุโขทัย 
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23 ก.ย. 2565 เวลำ 11:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ วันที่  22 กันยำยน พ.ศ.  2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง 
ได้เซ็นออกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียง และลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 63 มำตรำ 64 มำตรำ 68 มำตรำ 70 มำตรำ 71 และมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

กกต. คลอดกฎเหล็กหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
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ข้อ 1 ระเบียบฉบับนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียง และลักษณะต้องห้ำม
ในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม

ในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 
“(9) กรณีที่ยังไม่มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองสำมำรถปิดประกำศ  

หรือติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง โดยวิธีกำรจัดท ำ ขนำด จ ำนวน และสถำนที่ ให้ถือปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศ ก ำหนดในกำรเลือกตั้งคร้ังล่ำสุด”  

ข้อ 4 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้ในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม
ในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561  

“(5) จงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบนี้” 
ข้อ 5 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้ เป็นหมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ 18/1 ของระเบียบคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 

หมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 18/1 ให้น ำระเบียบนี้มำใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งด้วย”  

ประกำศ ณ วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2565 

 

อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/politics/541392  
  

https://www.thansettakij.com/politics/541392
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วันที่ 22 กันยำยน 2565, 13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยำยน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก พร้อมรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก ในกำรนี้  
ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
โดยมี พันต ำรวจโท กนก สงวนพรรค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/297332   

กกต. น าคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นครนายก  
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/297332
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วันที่ 22 กันยำยน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจติดตำม 
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลบำงเสร่ พร้อมรับฟังปัญหำและอุปสรรค  
ในกำรปฏิบัติงำน และได้ให้แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำงสำววิชชุดำ เมฆำนุวงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลบำงเสร่  
ให้กำรต้อนรับ ณ เทศบำลต ำบลบำงเสร่  อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางเสร่ 
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วันที่ 22 กันยำยน 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง และคณะ พบปะ นำยอ ำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้บริหำรท้องถิ่น ตัวแทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย 
(ศส.ปชต.) ตัวแทนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบล ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน ในพ้ืนที่ต ำบลแม่กระบุง 
และต ำบลท่ำกระดำน เกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรค กำรปฏิบัติงำน และตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและกำรเผยแพร่
ควำมรู้สู่ประชำชน โดยมี นำยศรัณยู อำทิตยศรัณยำกร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำ 
จังหวัดกำญจนบุรี นำยนิรันดร์ บุญรำช หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมีส่วนร่วมและพนักงำนที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมประชุมและพบปะหำรือด้วย ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กระบุง และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลท่ำกระดำน อ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมผลการด าเนินการและการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน  

ในพ้ืนที่ต าบลแม่กระบุง และต าบลท่ากระดาน 
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23 กันยำยน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือประชำสัมพันธ์  
กำรให้บริกำร สำยด่วน 1444 “ทุกค ำถำม มีค ำตอบ ทุกค ำตอบ เรำติดตำมด้วยควำมใส่ใจ”ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์ 
จ ำนวน 10 คู่สำย ในกำรให้บริกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนในพิธี 

กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 
“ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
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นอกจำกนั้นยังมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายคณิศร นุชนาฏ นายเจริญ แก้วยอดหล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ นำยส ำรำญ ตันพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นักศึกษำและบุคลำกรของวิทยำลัยอำชีวสันติรำษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน 
จ ำนวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยำยน 2565 เวลำ 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อำคำร ERC วิทยำลัยอำชีวสันติรำษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 กำรจัดกิจกรรมคร้ังนี้เพ่ือรองรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวำระ  
ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสำยด่วน 1444 ให้กับประชำชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ 
(New Voter) จะได้ทรำบถึงกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอย่ำงแพร่หลำย  
รับชมวิดีทัศน์ประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ ถำม - ตอบปัญหำ ให้รำงวัล และทดลอง
ใช้เคร่ืองลงคะแนน จำกนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสำยด่วน 1444 บริเวณหน้ำศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลลำดพร้ำว ศูนย์กำรค้ำยูเนี่ยนมอลล์ ซอยลำดพร้ำว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46587/   

https://siamtongtin.com/domestic/46587/
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อ้ำงอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 กันยำยน 2565  

กกต. ตีปี๊บรณรงค์รับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยำยน 2565 เวลำ 08.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
ในกำรเปิดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง คร้ังที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงเร่ืองต่ำง  ๆ 
ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง ซึ่งทำงพรรคกำรเมืองจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหำรของส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมืองและส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ 
ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งพรรคกำรเมืองที่เข้ำร่วม
รับฟังกำรบรรยำยทั้งสิ้น 86 พรรค ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
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วันที่ 23 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
ในพิธีเปิดกิจกรรมกำรฝึกอบรมครูผู้สอน (Facilitator) กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) 
ในโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคนิคกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ ำงพลเมืองเด็กและเยำวชนวิถีใหม่ 
(Civic Education) ในระหว่ำงวันที่ 23 - 25 กันยำยน 2565 โดยมี นำยวีระ ยี่แพร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เข้ำร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ นำงสำวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน  
ถึงวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมครูผู้สอน (Facilitator)  

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
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23 ก.ย. 2565 - 12:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวถึง กรณี กกต. ออกประกำศระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียง 
และลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคกำรเมือง ในช่วง 180 วันก่อนสภำครบวำระว่ำ กฎหมำยเลือกตั้งเดิม 
จะก ำหนดเร่ืองระยะเวลำหำเสียงไว้เพียง 30 - 40 วัน แต่ตำมกฎหมำยใหม่ ท ำให้กำรหำเสียงของผู้สมัครและพรรคกำรเมือง 
มีควำมซับซ้อนขึ้น ท ำให้ผู้สมัครและพรรคสุ่มเสี่ยงผิดต่อวิธีกำรหำเสียง เช่น ประชุมใหญ่พรรค กำรเปิดตัวผู้สมัคร 
กำรท ำไพรมำรีโหวต หรือกำรจัดโครงกำรที่พรรคท ำกับประชำชน โดยได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ถ้ำไม่ใช่เวลำหำเสียงเลือกตั้ง พรรคให้เงินกับประชำชน ท ำได้ แต่เมื่อมีกำรเลือกตั้งแล้วกำรให้เงินจะเป็นควำมผิด 
ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้เรำจะต้องชี้แจงให้พรรคฟัง 

180 วันอันตราย ! กกต. แจงวิธีหาเสียง  
ผู้สมัคร - พรรคการเมือง อะไรท าได้ - ท าไม่ได้ 
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ส่วนกำรลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมของพรรค ถ้ำเป็นกำรหำเสียง ต้องคิดรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรค แต่ถ้ำหำเสียง

โดยที่พรรคไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินกำร ก็คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรคตำม พ.ร.ป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เป็นกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคตำมปกติ ซึ่งผู้สมัครถ้ำไปท ำอะไรที่ไม่ใช่เป็นกำรหำเสียงก็ไม่ต้องน ำมำคิดเป็นค่ำใช้จ่ำย 
แต่ถ้ำอะไรที่ผิดกฎหมำยเลย เช่น กำรช่วยเหลือน้ ำท่วมก่อนช่วง 180 วัน ให้ได้ไม่เกิน 300,000 บำท ถ้ำเกินต้องน ำมำ
รวมเป็นค่ำใช้จ่ำย แต่พอมำในช่วง 180 วันจะให้ไม่ได้เลย ถ้ำให้ถือว่ำผิดกฎหมำย 

ส่วนผู้สมัครที่ขึ้นป้ำยหำเสียงไว้ก่อนเข้ำช่วง 180 วัน ก็ต้องปลดป้ำยลงมำ และแก้ไขให้ป้ำยเป็นไปตำมขนำด 
และติดตั้งตำมสถำนที่ที่ประกำศ กกต. เร่ืองป้ำยก ำหนดกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน เพรำะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 
(24 ก.ย.) จะถือว่ำเข้ำโหมดกำรเลือกตั้ง 100% ขณะที่พรรคจะจัดระดมทุนเปิดตัวผู้สมัคร ท ำได้ตำมปกติ ตรำบใดที่
ไม่ได้ให้ทรัพย์สิน ซึ่งคิดว่ำพรรคน่ำจะเข้ำใจเร่ืองเหล่ำนี้ได้ดี 

เมื่อถำมว่ำขณะนี้ยังไม่มีกำรประกำศเขตเลือกตั้ง ผู้ที่จะลงสมัครอำจสับสนเร่ืองวิธีหำเสียง นายแสวง กล่ำวว่ำ 
ตำมระเบียบให้อ้ำงอิงเขตเลือกตั้งเดิม ตำมประกำศของ ผอ.กกต.จังหวัด และประกำศ กกต. เกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อ 
ซึ่งจะระบุว่ำติดป้ำยหำเสียงตรงไหนได้จ ำนวนเท่ำใด 

ส่วนป้ำยของหน่วยงำนรำชกำรที่ขึ้นให้กำรต้อนรับรัฐมนตรี และระบุผลงำนของพรรคฝ่ำยรัฐบำลรวมอยู่ด้วย 
ต้องพิจำรณำว่ำ ถ้ำมันเป็นงำนในหน้ำที่ของรัฐมนตรีหรือส่วนรำชกำร มันไม่ผิด แต่ถ้ำเกินกว่ำนี้ ต้องดูข้อเท็จจริง 
ซึ่งส่วนรำชกำรต้องพึงระวังว่ำท ำได้แค่ไหน อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ แต่ถ้ำเป็นป้ำยขอบคุณ เช่น ในอดีตเคยขึ้นป้ำยข้อควำม 
พ่ีน้องชำวโครำชขอขอบคุณโดยระบุชื่อนักกำรเมืองคนหนึ่ง ซึ่ง  กกต. เห็นว่ำข้อควำมดังกล่ำวเข้ำข่ำยหำเสียง 
และไม่พบว่ำใครเป็นเจ้ำของก็ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ปลดป้ำยลง 

เมื่อก่อนระยะเวลำหำเสียงจะก ำหนดในช่วง 30 - 60 วัน ซึ่งพรรคจะหยุดงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของพรรค 
แล้วมำหำเสียงเลือกตั้งเท่ำนั้น แต่ครำวนี้ระยะเวลำมันยำวเป็น 180 วัน ซึ่งพรรคยังมีเร่ืองต้องท ำ ทั้งจัดประชุมใหญ่สมำชิก 
จัดระดมทุน จัดเปิดตัวผู้สมัคร ซึ่งต้องระมัดระวังกำรกระท ำที่จะไม่เป็นไปตำมวิธีกำรหำเสียง 

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ท ำต้องค ำนวณให้ดีว่ำ ต้องคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยหำเสียงเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะขณะนี้ยังไม่รู้  
ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียงจะถูกก ำหนดไว้ที่เท่ำไหร่ อีกทั้งเมื่อมีประกำศพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง 
จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้มข้นขึ้น อยำกให้ผู้ที่จะสมัครและพรรค พิจำรณำให้ดี อะไรที่ไม่ควรท ำก็อย่ำท ำ 
ตรงนี้ต้องแยกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของหน่วยงำนรัฐ และรัฐบำลซึ่งมีหน้ำที่ดูแลประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7280900  
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วันที่ 23 กันยำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนประชุมคณะท ำงำนศึกษำแนวทำงในกำรเข้ำรับกำรเบิกจ่ำยตรงสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำน
และลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  กับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
คร้ังที่ 1/2565 เพ่ือพิจำรณำข้อมูลตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงในกำรเข้ำรับกำรบริกำร
และใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงสถำนพยำบำลของรัฐได้ทุกแห่ง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงระเบียบคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรกำรศึกษำของบุตรและกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ พ.ศ.… 
โดยมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลัง และผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางในการเข้ารับการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 23 กันยำยน 2565, 10.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม
ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง คร้ังที่ 4 ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันศุกร์ที่ 
23 กันยำยน 2565 เวลำ 08.30 – 12.30 น. โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวต้อนรับ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งมผีู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหำรพรรคกำรเมือง ผู้อ ำนวยกำรพรรคกำรเมือง และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ของพรรคกำรเมือง  
  ส ำหรับกำรประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงให้ทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง 
ที่ถูกต้องและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรเตรียมกำรส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป  
 ในกำรนี้  ผู้ เข้ำ ร่วมประชุมจะได้ รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรเตรียมกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ 
พรรคกำรเมือง ประจ ำปี 2566 กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง กำรด ำเนินกิจกำร  
ของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและให้สมำชิกให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อ พ. ศ. ...  
และกำรรับฟังควำมคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำส่วนขั้นต่ ำของผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมำชิก  
สภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อซึ่งเป็นชำยและหญิง อีกด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297463  

กกต. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
ผ่านระบบออนไลน ์

https://www.banmuang.co.th/news/politic/297463
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กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444  “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ 
เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 
23 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

นอกจากนั้นยังมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายคณิสร นุชนาฏ นายเจริญ แก้วยอดหล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ ากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสื่อมวลชน 
จ านวน 150 คน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อาคาร ERC วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
 

1



 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะครบวาระ 
ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่  
(New Voter) จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย 
รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบปัญหา ให้รางวัล 
และทดลองใช้เครื่องลงคะแนน จากนั้นร่วมเดินรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 บริเวณหน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซอยลาดพร้าว 1 และชุมชนซอยพหลโยธิน 24 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46587/   
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กกต. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่ 23 กันยายน 2565, 10.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ครั้งที่ 4 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันศุกร์ที่ 
23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้อ านวยการพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง  
  ส าหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการเตรียมการส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  
 ในการนี้  ผู้ เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ 
พรรคการเมือง ประจ าปี 2566 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง การด าเนินกิจการ  
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. ...  
และการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการก าหนดอัตราส่วนขั้นต่ าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นชายและหญิง อีกด้วย 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297463  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.อุตรดิตถ์ พร้อมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
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กกต. คลอดกฎเหล็กหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
23 ก.ย. 2565 เวลา 11:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้เซ็นออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1 ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะ

ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ

ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
“(9) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศ  

หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดท า ขนาด จ านวน และสถานที่  ให้ถือปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ ก าหนดในการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด”  

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  

“(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้” 
ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ 18/1 ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 

 

“หมวด 5  

ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 18/1 ให้น าระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย”  

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/541392  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: กกต.นำคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.นครนายก พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

รหัสข่าว: I-I220923000758

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26643
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หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.ตีปี๊บรณรงค์รับเลือกตั้งส.ส.ปี66
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180 วันอันตราย ! กกต. แจงวิธีหาเสียง ผู้สมัคร - พรรคการเมือง อะไรท าได้ - ท าไม่ได้ 
23 ก.ย. 2565 - 12:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง กรณี กกต. ออกประกาศระเบียบว่าด้วยวิธี 
การหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง  ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมือง ในช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระ 
ว่า กฎหมายเลือกตั้งเดิมจะก าหนดเรื่องระยะเวลาหาเสียงไว้เพียง 30 - 40 วัน แต่ตามกฎหมายใหม่ ท าให้การหาเสียง
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง มีความซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้สมัครและพรรคสุ่มเสี่ยงผิดต่อวิธีการหาเสียง เช่น ประชุม
ใหญ่พรรค การเปิดตัวผู้สมัคร การท าไพรมารีโหวต หรือการจัดโครงการที่พรรคท ากับประชาชน โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ถ้าไม่ใช่เวลาหาเสียงเลือกตั้ ง พรรคให้เงินกับประชาชน ท าได้ 
แต่เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วการให้เงินจะเป็นความผิด ซึ่งประเด็นเหล่านี้เราจะต้องชี้แจงให้พรรคฟัง 

ส่วนการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมของพรรค ถ้าเป็นการหาเสียง ต้องคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรค 
แต่ถ้าหาเสียงโดยที่พรรคไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการ ก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคตามปกติ ซึ่งผู้สมัครถ้าไปท าอะไรที่ไม่ใช่เป็นการหาเสียงก็ไม่ต้อง
น ามาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 
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แต่ถ้าอะไรที่ผิดกฎหมายเลย เช่น การช่วยเหลือน้ าท่วมก่อนช่วง 180 วัน ให้ได้ไม่เกิน 300 ,000 บาท ถ้าเกิน 
ต้องน ามารวมเป็นค่าใช้จ่าย แต่พอมาในช่วง 180 วันจะให้ไม่ได้เลย ถ้าให้ถือว่าผิดกฎหมาย 

ส่วนผู้สมัครที่ขึ้นป้ายหาเสียงไว้ก่อนเข้าช่วง 180 วัน ก็ต้องปลดป้ายลงมา และแก้ไขให้ป้ายเป็นไปตาม
ขนาด และติดตั้งตามสถานที่ท่ีประกาศ กกต. เรื่องป้ายก าหนดการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน เพราะตั้งแต่
วันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) จะถือว่าเข้าโหมดการเลือกตั้ง 100% ขณะที่พรรคจะจัดระดมทุนเปิดตัวผู้สมัคร ท าได้ตามปกติ 
ตราบใดที่ไม่ได้ให้ทรัพย์สิน ซึ่งคิดว่าพรรคน่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ด ี

เมื่อถามว่าขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้ง ผู้ที่จะลงสมัครอาจสับสนเรื่องวิธีหาเสียง นายแสวง กล่าวว่า 
ตามระเบียบให้อ้างอิงเขตเลือกตั้งเดิม ตามประกาศของ ผอ.กกต.จังหวัด และประกาศ กกต. เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ 
ซึ่งจะระบุว่าติดป้ายหาเสียงตรงไหนได้จ านวนเท่าใด 

ส่วนป้ายของหน่วยงานราชการที่ขึ้นให้การต้อนรับรัฐมนตรี และระบุผลงานของพรรคฝ่ายรัฐบาลรวมอยู่ด้วย 
ต้องพิจารณาว่า ถ้ามันเป็นงานในหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ มันไม่ผิด แต่ถ้าเกินกว่านี้ต้องดูข้อเท็จจริง 
ซึ่งส่วนราชการต้องพึงระวังว่าท าได้แค่ไหน อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือไม่ แต่ถ้าเป็นป้ายขอบคุณ เช่น ในอดีตเคยขึ้นป้าย
ข้อความ พ่ีน้องชาวโคราชขอขอบคุณโดยระบุชื่อนักการเมืองคนหนึ่ง ซึ่ง  กกต. เห็นว่าข้อความดังกล่าวเข้าข่าย 
หาเสียงและไม่พบว่าใครเป็นเจ้าของก็ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ปลดป้ายลง 

เมื่อก่อนระยะเวลาหาเสียงจะก าหนดในช่วง 30 - 60 วัน ซึ่งพรรคจะหยุดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค 
แล้วมาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่คราวนี้ระยะเวลามันยาวเป็น 180 วัน ซึ่งพรรคยังมีเรื่องต้องท า ทั้งจัดประชุมใหญ่สมาชิก 
จัดระดมทุน จัดเปิดตัวผู้สมัคร ซึ่งต้องระมัดระวังการกระท าท่ีจะไม่เป็นไปตามวิธีการหาเสียง 

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ท าต้องค านวณให้ดีว่า ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่รู้ 
ว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจะถูกก าหนดไว้ที่ เท่าไหร่ อีกทั้งเมื่อมีประกาศพระราชกฤษ ฎีกา (พ.ร.ฎ.) 
ให้มีการเลือกตั้งจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้มข้นข้ึน อยากให้ผู้ที่จะสมัครและพรรค พิจารณาให้ดี อะไรที่ไม่ควรท า
ก็อย่าท าตรงนี้ต้องแยกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานรัฐ และรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7280900  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเลือกตั้ง ส.ส. 7 พ.ค.66 หากสภาอยู่ครบวาระ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 15:23
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 02:11
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รหัสข่าว: I-I220922001982

 live.siammedia.org Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: กกต.คาดหลักเกณฑ์หาเสียง 180 วัน ชัดเจน 23 ก.ย. ห่วงยุบสภาฯ ก่อนกฎหมายลูกบังคับใช้

รหัสข่าว: I-I220922002772

 spacebar.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศพร้อมจัดเลือกตั้ง ทั้งกรณีครบวาระ-ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220923000302

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

24

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887261
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศพร้อมจัดเลือกตั้ง ทั้งกรณีครบวาระ-ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220923000302

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

25

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887261
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศพร้อมจัดเลือกตั้ง ทั้งกรณีครบวาระ-ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220923000302

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

26

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887261
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศพร้อมจัดเลือกตั้ง ทั้งกรณีครบวาระ-ยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220923000302

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

27

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887261
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 04:20
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:52
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พค.เพื่อการเตรียมพร้อม

รหัสข่าว: I-I220922003346

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:12
หัวข้อข่าว: กกต. เผยพร้อมรับการเลือกตั้ง มั่นใจว่าไม่มีปัญหาหากยุบสภาก่อนครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220923000509

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: 23 ก.ย. กกต.คลอดหลักเกณฑ์หาเสียง หวั่นชิง "ยุบสภา” ก่อน กม.ลูกบังคับใช้

รหัสข่าว: I-I220923000598

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'กกต.'ลั่นมีทางออก เตรียมแผนรับ'ยุบสภา'ก่อนครบวาระแล้ว

รหัสข่าว: I-I220923000638

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: กกต.นัด23ก.ย.แจงกฎเหล็ก180วันจับตานายกฯป้อม-รมต.ลงพื้นที่ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220923000667

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.แจงไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นงานรูทีนปกติ

รหัสข่าว: I-I220923000671

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." ยันมีทางออก หาก "ยุบสภาฯ" ก่อนกฎหมายลูกประกาศใช้

รหัสข่าว: I-I220923000672

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: "แสวง" แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้ง แค่เอกสารกำหนดการทำงานกกต. ยอมรับศึกษาทางออกไว้แล้วหากยุบสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220923000680

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้รู้เรื่อง!'กกต.'เคาะหลักเกณฑ์หาเสียง หวั่นชิง'ยุบสภา'ก่อนคลอดกม.ลูก

รหัสข่าว: I-I220923000685

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต. พร้อมจัดการ เลือกตั้ง ทุกสถานการณ์

รหัสข่าว: I-I220923000692

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

51

https://www.komchadluek.net/news/politics/530628
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:56
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.ยัน 23 ก.ย.ชัดเจนเรื่อง 180 วันอะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220923000699

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: ประชุมกกต.หาความชัดเจนการปฏิบัติพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220923000707

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: ประชุมกกต.หาความชัดเจนการปฏิบัติพรรคการเมือง
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Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 113.57 ADValue:  (B/W)  107,891.50  (FC)  204,426
PRValue : (B/W)  323,674.50  (FC)  613,278(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26644
วันที่: เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: เช็กความพร้อม กกต.ตีโจทย์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220924035016(23 ก.ย. 65/08:11)

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

Col.Inch: 113.57 ADValue:  (B/W)  107,891.50  (FC)  204,426
PRValue : (B/W)  323,674.50  (FC)  613,278(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้งยันถ้ายุบสภาฯ ก่อนมีทางออก

รหัสข่าว: I-I220922003035

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theroom44channel.com/read/20220922-28640
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.แจงปมไทม์ไลน์เลือกตั้งยันถ้ายุบสภาฯ ก่อนมีทางออก

รหัสข่าว: I-I220922003035

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

89

https://theroom44channel.com/read/20220922-28640
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681577
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681577
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันสมัครสส.-หย่อนบัตร เลือกตัง 7 พ.ค.66 เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ 23 มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I220922001975

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681577
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" เรื่องอนาคตกกต.วางคิวลต. 7 พค.

รหัสข่าว: I-I220922002572

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_414824/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" เรื่องอนาคตกกต.วางคิวลต. 7 พค.

รหัสข่าว: I-I220922002572

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_414824/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ชี้กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ให้เป็นเรื่องของอนาคต

รหัสข่าว: I-I220922003271

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384659
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ชี้กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ให้เป็นเรื่องของอนาคต

รหัสข่าว: I-I220922003271

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384659
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ชี้ไทม์ไลน์กกต. อาจไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ เมินตอบยุบสภาฯระบุการเมืองมีแต่คาดการณ์กัน

รหัสข่าว: I-I220923000935

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384731
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ชี้ไทม์ไลน์กกต. อาจไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ เมินตอบยุบสภาฯระบุการเมืองมีแต่คาดการณ์กัน

รหัสข่าว: I-I220923000935

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384731
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:37
หัวข้อข่าว: พลเอกประวิตร ไม่กังวล หลัง กกต.เผยไทม์ไลน์เลือกตั้ง - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220923000991

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2209221417/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:37
หัวข้อข่าว: พลเอกประวิตร ไม่กังวล หลัง กกต.เผยไทม์ไลน์เลือกตั้ง - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220923000991

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2209221417/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สมชัย" โพสต์ถาม กกต. ช่วยให้เกิดความชัดเจน เรื่องกำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003170

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384653
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สมชัย" โพสต์ถาม กกต. ช่วยให้เกิดความชัดเจน เรื่องกำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003170

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สมชัย" โพสต์ถาม กกต. ช่วยให้เกิดความชัดเจน เรื่องกำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003170

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384653
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: สมชัย ทวง กกต. กำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002150

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

107

https://www.komchadluek.net/news/politics/530593
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: สมชัย ทวง กกต. กำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002150

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

108

https://www.komchadluek.net/news/politics/530593
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: สมชัย ทวง กกต. กำหนดแนวทาง หาเสียง 180 วัน ก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002150

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530593
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ เผย กกต. แจงไร้ยื่นจัดตั้งพรรคไฟเย็น จ่อนำหลักฐานร้องเอาผิด

รหัสข่าว: I-I220923000857

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

110

https://www.thairath.co.th/news/politic/2507045
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ เผย กกต. แจงไร้ยื่นจัดตั้งพรรคไฟเย็น จ่อนำหลักฐานร้องเอาผิด

รหัสข่าว: I-I220923000857

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2507045
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ เผย กกต. แจงไร้ยื่นจัดตั้งพรรคไฟเย็น จ่อนำหลักฐานร้องเอาผิด

รหัสข่าว: I-I220923000857

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2507045
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผย กกต.แจ้งแล้วไม่มียื่นจัดตั้ง "พรรคไฟเย็น"

รหัสข่าว: I-I220922002407

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เผย กกต.แจ้งแล้วไม่มียื่นจัดตั้ง "พรรคไฟเย็น"

รหัสข่าว: I-I220922002407

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

114

https://siamrath.co.th/n/384644
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: ‘อ๋อย’ เหน็บ!กกต.เขียนให้ชัด180วันก่อนครบอายุสภา-ห้ามใครไม่ห้ามใคร | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002823

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1498124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: ‘อ๋อย’ เหน็บ!กกต.เขียนให้ชัด180วันก่อนครบอายุสภา-ห้ามใครไม่ห้ามใคร | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002823

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1498124/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: ‘อ๋อย’ เหน็บ!กกต.เขียนให้ชัด180วันก่อนครบอายุสภา-ห้ามใครไม่ห้ามใคร | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002823

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1498124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: ‘อ๋อย’ เหน็บ!กกต.เขียนให้ชัด180วันก่อนครบอายุสภา-ห้ามใครไม่ห้ามใคร | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002823

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1498124/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ห่วง กกต.ออกข้อห้ามช่วง 180 วัน หวั่นเป็นการเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922002996

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/cVoscCz3X
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ห่วง กกต.ออกข้อห้ามช่วง 180 วัน หวั่นเป็นการเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922002996

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/cVoscCz3X
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ซัด กกต.คลอดเกณฑ์ 180 วันอย่าซ้ำรอยเลือกตั้งปี 2562

รหัสข่าว: I-I220922002545

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

121

https://www.thaipost.net/politics-news/226676/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ซัด กกต.คลอดเกณฑ์ 180 วันอย่าซ้ำรอยเลือกตั้งปี 2562

รหัสข่าว: I-I220922002545

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ซัด กกต.คลอดเกณฑ์ 180 วันอย่าซ้ำรอยเลือกตั้งปี 2562
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: ‘พรเพชร’ ยอมรับ อยากให้ศาล รธน.ตีความ ร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง-พรรคการเมืองโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220922002612

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

124

https://www.thereporters.co/tw-politics/2209221445/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: ‘พรเพชร’ ยอมรับ อยากให้ศาล รธน.ตีความ ร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง-พรรคการเมืองโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220922002612

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:47
หัวข้อข่าว: พรเพชรรับอยากให้ศาล รธน. ตีความ ร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง-พรรคการเมืองโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220922002620

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:47
หัวข้อข่าว: พรเพชรรับอยากให้ศาล รธน. ตีความ ร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง-พรรคการเมืองโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220922002620

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

127

https://thestandard.co/election-political-parties-act/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'พรเพชร' รับอยากให้ศาลรธน.รับตีความกม.ลูก พิจารณาโดยเร็ว ลั่น เรื่องยุบสภาอย่าเดา

รหัสข่าว: I-I220923000773

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'พรเพชร' รับอยากให้ศาลรธน.รับตีความกม.ลูก พิจารณาโดยเร็ว ลั่น เรื่องยุบสภาอย่าเดา

รหัสข่าว: I-I220923000773

 matichon.co.th Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'พรเพชร' รับอยากให้ศาลรธน.รับตีความกม.ลูก พิจารณาโดยเร็ว ลั่น เรื่องยุบสภาอย่าเดา

รหัสข่าว: I-I220923000773

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: 'พรเพชร' หวังศาล รธน.เร่งวินิจฉัย 2 กฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I220923000795

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

131

https://www.thaipost.net/politics-news/227038/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: 'พรเพชร' หวังศาล รธน.เร่งวินิจฉัย 2 กฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I220923000795

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "พรเพชร" ชี้เป็นไปตามคาดศาลรธน.รับตีความก.ม.ลูก 2 ฉบับ แนะเร่งพิจารณาโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220923000801

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "พรเพชร" ชี้เป็นไปตามคาดศาลรธน.รับตีความก.ม.ลูก 2 ฉบับ แนะเร่งพิจารณาโดยเร็ว
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: อยากให้ศาลรธน.ตีความร่างกม.ลูกโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220922002585

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: อยากให้ศาลรธน.ตีความร่างกม.ลูกโดยเร็ว
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

136

https://tna.mcot.net/politics-1022949
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เตือนหน.พรรคที่เป็นรมต.ระวังเวลาลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220922002645

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เตือนหน.พรรคที่เป็นรมต.ระวังเวลาลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220922002645

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เตือนหน.พรรคที่เป็นรมต.ระวังเวลาลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220922002645

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: เตือนหัวหน้าพรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220922002769

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: เตือนหัวหน้าพรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้องร้อง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: เตือนหัวหน้าพรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220922002769

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: เตือนหัวหน้าพรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้องร้อง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: เตือนหัวหน้าพรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้องร้อง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต.สวมหมวก 2 ใบ ระวังหาเสียงช่วงโหมดนับถอยหลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002812

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เตือน รมต.สวมหมวก 2 ใบ ระวังหาเสียงช่วงโหมดนับถอยหลังเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: รองนายกฯ เตือน หน.พรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220922003000

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

147

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887322
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: รองนายกฯ เตือน หน.พรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้อง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: รองนายกฯ เตือน หน.พรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220922003000

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: รองนายกฯ เตือน หน.พรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220922003000

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: รองนายกฯ เตือน หน.พรรคที่เป็นรมต. ลงพื้นที่ให้ระวัง แยกไม่ออกเสี่ยงถูกฟ้อง

รหัสข่าว: I-I220922003000

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ กกต. ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นการเตรียมพร้อม หากยุบสภาฯ ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45...

รหัสข่าว: I-I220922002679

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ กกต. ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นการเตรียมพร้อม หากยุบสภาฯ ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ กกต. ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้ง เป็นการเตรียมพร้อม หากยุบสภาฯ ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: วิษณุ ระบุ กกต.เตรียมออกหลักเกณฑ์ห้ามพรรค -ผู้สมัคร ทำผิดกฎหมาย - The Reporters
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: วิษณุ ระบุ กกต.เตรียมออกหลักเกณฑ์ห้ามพรรค -ผู้สมัคร ทำผิดกฎหมาย - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220922002685

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: เตรียมนำประกาศกกต.ลงราชกิจจาฯ 'วิษณุ' เตือนรมต.สวมหมวกสองใบ

รหัสข่าว: I-I220922002681

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เตรียมนำประกาศกกต.ลงราชกิจจาฯ 'วิษณุ' เตือนรมต.สวมหมวกสองใบ

รหัสข่าว: I-I220922002681

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: เตรียมนำประกาศกกต.ลงราชกิจจาฯ 'วิษณุ' เตือนรมต.สวมหมวกสองใบ

รหัสข่าว: I-I220922002681

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เตือน รมต.-หัวหน้าพรรค สวมหมวก 2 ใบ ลงพื้นที่แจกเงิน ระวังถูกฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220922002786

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เตือน รมต.-หัวหน้าพรรค สวมหมวก 2 ใบ ลงพื้นที่แจกเงิน ระวังถูกฟ้องร้อง

รหัสข่าว: I-I220922002786

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน "รมต." สวมหมวก2ใบ ระวังทำผิดประกาศ "กกต." ปม หาเสียง ช่วง180 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002712

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน "รมต." สวมหมวก2ใบ ระวังทำผิดประกาศ "กกต." ปม หาเสียง ช่วง180 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002712

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน "รมต." สวมหมวก2ใบ ระวังทำผิดประกาศ "กกต." ปม หาเสียง ช่วง180 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002712

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ชี้ กกต.จัด 2 ซีนาริโอ รับเลือกตั้ง เตือน รมต.แจกเงิน แยกสถานะให้ดี ระวังเจอร้องช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002983

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ชี้ กกต.จัด 2 ซีนาริโอ รับเลือกตั้ง เตือน รมต.แจกเงิน แยกสถานะให้ดี ระวังเจอร้องช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002983

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน คนสวมหมวก 2 ใบ ระวัง ชี้ ไม่เร็ว กกต.โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002742

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน คนสวมหมวก 2 ใบ ระวัง ชี้ ไม่เร็ว กกต.โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002742

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เตือน คนสวมหมวก 2 ใบ ระวัง ชี้ ไม่เร็ว กกต.โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002742

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เผยตอนนี้ ไม่ได้กลิ่น การเมืองเปลี่ยนแปลง กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.แค่แนวทาง

รหัสข่าว: I-I220923000986

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เผยตอนนี้ ไม่ได้กลิ่น การเมืองเปลี่ยนแปลง กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.แค่แนวทาง

รหัสข่าว: I-I220923000986

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

172

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7279378
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เผยตอนนี้ ไม่ได้กลิ่น การเมืองเปลี่ยนแปลง กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.แค่แนวทาง

รหัสข่าว: I-I220923000986

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” เผยตอนนี้ ไม่ได้กลิ่น การเมืองเปลี่ยนแปลง กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.แค่แนวทาง

รหัสข่าว: I-I220923000986

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 แค่เป็นแนวทาง

รหัสข่าว: I-I220922002619

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 แค่เป็นแนวทาง

รหัสข่าว: I-I220922002619

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 แค่เป็นแนวทาง

รหัสข่าว: I-I220922002619

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

177

https://thekey.news/news/politics/103050/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 แค่เป็นแนวทาง

รหัสข่าว: I-I220922002619

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: อุตตม ลั่น พร้อมลงสนามเลือกตั้ง ปลื้มกระแสสมคิดดี เป็นไปได้ ยุบสภาก่อนครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220922002640

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: อุตตม ลั่น พร้อมลงสนามเลือกตั้ง ปลื้มกระแสสมคิดดี เป็นไปได้ ยุบสภาก่อนครบวาระ
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

180

https://www.matichon.co.th/politics/news_3576822
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เชื่อยุบสภาก่อนครบวาระ พร้อมลงสนามเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I220922002691

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เชื่อยุบสภาก่อนครบวาระ พร้อมลงสนามเลือกตั้งแล้ว
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: สัญญาณมาแล้ว! อุตตม ฟันธง ยุบสภาก่อนครบวาระ เผย สอท.กางแผนลุยอีสาน

รหัสข่าว: I-I220922002733

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: สัญญาณมาแล้ว! อุตตม ฟันธง ยุบสภาก่อนครบวาระ เผย สอท.กางแผนลุยอีสาน

รหัสข่าว: I-I220922002733

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: สัญญาณมาแล้ว! อุตตม ฟันธง ยุบสภาก่อนครบวาระ เผย สอท.กางแผนลุยอีสาน

รหัสข่าว: I-I220922002733
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทยเตรียมลุยอีสานเดือนหน้า

รหัสข่าว: I-I220922002775

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทยเตรียมลุยอีสานเดือนหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทยเตรียมลุยอีสานเดือนหน้า

รหัสข่าว: I-I220922002775

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: "อุตตม" ส่งสัญญาณ! รบ.ชิงยุบสภาก่อนครบวาระ มั่นใจ "สอท."ได้ส.ส.ภาคใต้ 30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I220922002785

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: "อุตตม" ส่งสัญญาณ! รบ.ชิงยุบสภาก่อนครบวาระ มั่นใจ "สอท."ได้ส.ส.ภาคใต้ 30 ที่นั่ง
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 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' พร้อมลงสนามเลือกตั้ง โวกระแส 'สร้างอนาคตไทย' ดี หลังเปิดตัว 'สมคิด'

รหัสข่าว: I-I220922002808

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' พร้อมลงสนามเลือกตั้ง โวกระแส 'สร้างอนาคตไทย' ดี หลังเปิดตัว 'สมคิด'

รหัสข่าว: I-I220922002808

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' พร้อมลงสนามเลือกตั้ง โวกระแส 'สร้างอนาคตไทย' ดี หลังเปิดตัว 'สมคิด'

รหัสข่าว: I-I220922002808

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: "อุตตม” ยังมั่นใจเจาะภาคใต้ได้ มองอาจมียุบสภาก่อนรัฐบาลครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220922002999

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: "อุตตม” ยังมั่นใจเจาะภาคใต้ได้ มองอาจมียุบสภาก่อนรัฐบาลครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220922002999

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: "อุตตม” ยังมั่นใจเจาะภาคใต้ได้ มองอาจมียุบสภาก่อนรัฐบาลครบวาระ

รหัสข่าว: I-I220922002999

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: 'สร้างอนาคตไทย' ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง คาด รัฐบาลอาจยุบสภาก่อนครบเทอม - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220922003076

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: 'สร้างอนาคตไทย' ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง คาด รัฐบาลอาจยุบสภาก่อนครบเทอม - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220922003076

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: ‘อุตตม’ฟันธง!ยุบสภาแน่กางแผนลุยพื้นที่อีสานต้นเดือนต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220922002633

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: ‘อุตตม’ฟันธง!ยุบสภาแน่กางแผนลุยพื้นที่อีสานต้นเดือนต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220922002633

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: ‘อุตตม’ฟันธง!ยุบสภาแน่กางแผนลุยพื้นที่อีสานต้นเดือนต.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220922002633

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: "ประเสริฐ" หวัง ปมก.ม.ลูกเลือกตั้ง ชัดเร็ว หลังศาลให้ส่งคำชี้แจง 15 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002997

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:35
หัวข้อข่าว: "ประเสริฐ" หวัง ปมก.ม.ลูกเลือกตั้ง ชัดเร็ว หลังศาลให้ส่งคำชี้แจง 15 วัน

รหัสข่าว: I-I220922002997

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: "ทรงศักดิ์” ลั่น ไม่มีใครนำเงินปชช.ไปใช้หาเสียง ชี้คนเดือดร้อนต้องไปช่วยเหลือ

รหัสข่าว: I-I220922002674

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: "ทรงศักดิ์” ลั่น ไม่มีใครนำเงินปชช.ไปใช้หาเสียง ชี้คนเดือดร้อนต้องไปช่วยเหลือ

รหัสข่าว: I-I220922002674

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: "ทรงศักดิ์” ลั่น ไม่มีใครนำเงินปชช.ไปใช้หาเสียง ชี้คนเดือดร้อนต้องไปช่วยเหลือ

รหัสข่าว: I-I220922002674

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง ใบแดง 'นายกนครสงขลา' เพิกถอนสิทธิ์การเมือง 10 ปี

รหัสข่าว: I-I220922002718

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง ใบแดง 'นายกนครสงขลา' เพิกถอนสิทธิ์การเมือง 10 ปี

รหัสข่าว: I-I220922002718

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ ให้ใบแดง นายกเทศมนตรีนครสงขลา ปราศรัยใส่ร้าย ตัดสิทธิ์ 10 ปี

รหัสข่าว: I-I220923000829

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ ให้ใบแดง นายกเทศมนตรีนครสงขลา ปราศรัยใส่ร้าย ตัดสิทธิ์ 10 ปี

รหัสข่าว: I-I220923000829

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: วันสุดท้าย!! "ส.ส.ศท." เร่งระดมทีมงานขนของแจกชาวบ้าน ก่อน 24 ก.ย.หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002766

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: วันสุดท้าย!! "ส.ส.ศท." เร่งระดมทีมงานขนของแจกชาวบ้าน ก่อน 24 ก.ย.หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002766

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: วันสุดท้าย!! "ส.ส.ศท." เร่งระดมทีมงานขนของแจกชาวบ้าน ก่อน 24 ก.ย.หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002766

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: วันสุดท้าย!! "ส.ส.ศท." เร่งระดมทีมงานขนของแจกชาวบ้าน ก่อน 24 ก.ย.หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922002766

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'ร้อนวิชา ประกาศพร้อมเลือกตั้งแล้ว พุ่งเป้าเปลี่ยนอนาคตประเทศ

รหัสข่าว: I-I220922003008

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'ร้อนวิชา ประกาศพร้อมเลือกตั้งแล้ว พุ่งเป้าเปลี่ยนอนาคตประเทศ

รหัสข่าว: I-I220922003008

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'ร้อนวิชา ประกาศพร้อมเลือกตั้งแล้ว พุ่งเป้าเปลี่ยนอนาคตประเทศ

รหัสข่าว: I-I220922003008

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

217
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จัดทัพสู้ศึกเลือกตั้ง เชื่อ ยุบสภาก่อนครบวาระ ลั่น 'พิธา' พร้อมเป็นนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220922002787

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

218

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7279696
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จัดทัพสู้ศึกเลือกตั้ง เชื่อ ยุบสภาก่อนครบวาระ ลั่น 'พิธา' พร้อมเป็นนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220922002787

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จัดทัพสู้ศึกเลือกตั้ง เชื่อ ยุบสภาก่อนครบวาระ ลั่น 'พิธา' พร้อมเป็นนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220922002787

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต. รัฐมนตรี ส่อ ทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003361

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต. รัฐมนตรี ส่อ ทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003361

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:55
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต. รัฐมนตรี ส่อ ทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003361

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

223

https://www.komchadluek.net/news/politics/530615
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:59
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ถามกกต. รมช.คมนาคม ลุยแจกถุงยังชีพ 24 ก.ย. ผิดกฎหมายหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220922003387

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:59
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ถามกกต. รมช.คมนาคม ลุยแจกถุงยังชีพ 24 ก.ย. ผิดกฎหมายหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220922003387

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:46
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" จี้ กกต. บังคับใช้กฎหมายเท่าเทียม อย่าเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922003812

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:46
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" จี้ กกต. บังคับใช้กฎหมายเท่าเทียม อย่าเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922003812

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

227

https://siamrath.co.th/n/384676
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: 'ทั่นอนุสรณ์' คาบข่าวฟ้อง กกต.กรณี รมช.คมนาคมแจกของน้ำท่วมที่โคราชผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220922003817

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

228

https://www.thaipost.net/politics-news/226821/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: 'ทั่นอนุสรณ์' คาบข่าวฟ้อง กกต.กรณี รมช.คมนาคมแจกของน้ำท่วมที่โคราชผิดหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220922003817

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

229

https://www.thaipost.net/politics-news/226821/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:50
หัวข้อข่าว: 'อนุสรณ์' จี้ กกต. เร่งออกกฎเกณฑ์ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง วอนใช้กม.อย่างเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220922003821

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

230

https://www.matichon.co.th/politics/news_3576135
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:50
หัวข้อข่าว: 'อนุสรณ์' จี้ กกต. เร่งออกกฎเกณฑ์ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง วอนใช้กม.อย่างเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220922003821

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

231

https://www.matichon.co.th/politics/news_3576135
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:50
หัวข้อข่าว: 'อนุสรณ์' จี้ กกต. เร่งออกกฎเกณฑ์ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง วอนใช้กม.อย่างเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220922003821

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

232

https://www.matichon.co.th/politics/news_3576135
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: 'อนุสรณ์' ถามกลับกกต.ปม 'อธิรัช' แจกถุงยังชีพ หวังผลหาเสียงล่วงหน้า หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220923000514

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

233

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7278863
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: 'อนุสรณ์' ถามกลับกกต.ปม 'อธิรัช' แจกถุงยังชีพ หวังผลหาเสียงล่วงหน้า หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220923000514

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

234

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7278863
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" จี้ กกต.บังคับใช้กม.เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922003182

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

235

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_414840/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" จี้ กกต.บังคับใช้กม.เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220922003182

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

236

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_414840/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: สรรเพชญ ห่วง อาจช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปีทำงานมาตลอด

รหัสข่าว: I-I220922003785

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

237

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3576155
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: สรรเพชญ ห่วง อาจช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปีทำงานมาตลอด

รหัสข่าว: I-I220922003785

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

238

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3576155
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: สรรเพชญ ห่วง อาจช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปีทำงานมาตลอด

รหัสข่าว: I-I220922003785

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

239

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3576155
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: สรรเพชญ ห่วง อาจช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปีทำงานมาตลอด

รหัสข่าว: I-I220922003785

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

240

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3576155
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: สรรเพชญ ห่วง อาจช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผย 4 ปีทำงานมาตลอด

รหัสข่าว: I-I220922003785

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

241

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3576155
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:57
หัวข้อข่าว: " สรรเพชญ" ห่วงช่วยประชาชนไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผยเกือบ 4 ปี ทำต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I220922003839

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

242

https://siamrath.co.th/n/384678
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:57
หัวข้อข่าว: " สรรเพชญ" ห่วงช่วยประชาชนไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผยเกือบ 4 ปี ทำต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I220922003839

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

243

https://siamrath.co.th/n/384678
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 22:57
หัวข้อข่าว: " สรรเพชญ" ห่วงช่วยประชาชนไม่เต็มที่ช่วงเลือกตั้ง เผยเกือบ 4 ปี ทำต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I220922003839

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

244

https://siamrath.co.th/n/384678
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

245

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

246

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

247

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

248

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

249

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

250

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

251

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ บุญญามณี” ห่วง ปชป.ช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ ติดเงื่อนไขเลือกตั้งกกต.

รหัสข่าว: I-I220922003180

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

252

https://www.topnews.co.th/news/436046
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ” ยันเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวสงขลาจนกว่าจะถึงวันที่ กกต.ประกาศห้าม

รหัสข่าว: I-I220923000788

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

253

https://mgronline.com/south/detail/9650000091101
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ” ยันเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวสงขลาจนกว่าจะถึงวันที่ กกต.ประกาศห้าม

รหัสข่าว: I-I220923000788

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

254

https://mgronline.com/south/detail/9650000091101
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

255

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

256

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

257

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

258

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

259

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สรรเพชญ”ห่วงอาจช่วยชาวสงขลาได้ไม่เต็มที่ช่วงเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003238

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

260

https://www.thansettakij.com/politics/541231
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 3 เบอร์ มีสิทธิ์เข้าป้าย

รหัสข่าว: I-I220922003612

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

261

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2507511
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 3 เบอร์ มีสิทธิ์เข้าป้าย

รหัสข่าว: I-I220922003612

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2507511
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:08
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ด 3 เบอร์ มีสิทธิ์เข้าป้าย

รหัสข่าว: I-I220922003612

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2507511
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: "นิกร" เชื่อ กกต.มีแผนสอง-แผนสาม รับมือเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป เหตุสถานการณ์การเมืองไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000540

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297315
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: "นิกร" เชื่อ กกต.มีแผนสอง-แผนสาม รับมือเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป เหตุสถานการณ์การเมืองไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000540

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297315
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ เชื่อมีแผนสำรอง เหตุการเมืองไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000611

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384686
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ เชื่อมีแผนสำรอง เหตุการเมืองไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000611

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384686
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: นิกร เชื่อ กกต.มีแผนสำรอง เหตุการเมืองยังไม่นิ่ง ชี้ วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง เรื่องปกติ

รหัสข่าว: I-I220923000616

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7278886
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: นิกร เชื่อ กกต.มีแผนสำรอง เหตุการเมืองยังไม่นิ่ง ชี้ วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง เรื่องปกติ

รหัสข่าว: I-I220923000616

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7278886
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: การเมืองไม่นิ่ง! 'นิกร'เชื่อ กกต.มีแผนสอง-แผนสาม รับมือเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป

รหัสข่าว: I-I220923000635

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681662
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: "นิกร" ระบุ กกต.ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ ต้องมีแผนสอง-แผนสามไว้ เหตุการเมืองยังไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000529

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3576212
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: "นิกร" ระบุ กกต.ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ ต้องมีแผนสอง-แผนสามไว้ เหตุการเมืองยังไม่นิ่ง

รหัสข่าว: I-I220923000529

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3576212
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: 'รมช.มหาดไทย'โต้ฝ่ายค้านด่าลงพื้นที่ถี่หวังหาเสียง ชี้เป็นรัฐบาลต้องดูแลปชช.

รหัสข่าว: I-I220923000754

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681667
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 กันยายน 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: 'รมช.มหาดไทย'โต้ฝ่ายค้านด่าลงพื้นที่ถี่หวังหาเสียง ชี้เป็นรัฐบาลต้องดูแลปชช.

รหัสข่าว: I-I220923000754

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

274

https://www.naewna.com/politic/681667
https://www.naewna.com


ปีที่: 20 ฉบับที่: 3310
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : แผนเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 สัญญาณเร่งหาเสียง ขั้วรัฐบาล?

รหัสข่าว: C-220923017046(23 ก.ย. 65/07:01)

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

Col.Inch: 163.38 ADValue:  (B/W)  122,535  (FC)  163,380
PRValue : (B/W)  367,605  (FC)  490,140(x3)

275



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3310
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : แผนเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 สัญญาณเร่งหาเสียง ขั้วรัฐบาล?

รหัสข่าว: C-220923017046(23 ก.ย. 65/07:01)

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

Col.Inch: 163.38 ADValue:  (B/W)  122,535  (FC)  163,380
PRValue : (B/W)  367,605  (FC)  490,140(x3)

276



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3310
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : แผนเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 สัญญาณเร่งหาเสียง ขั้วรัฐบาล?

รหัสข่าว: C-220923017046(23 ก.ย. 65/07:01)

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

Col.Inch: 163.38 ADValue:  (B/W)  122,535  (FC)  163,380
PRValue : (B/W)  367,605  (FC)  490,140(x3)

277



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งสัญญาณเลือกตั้งส.ส.รอแตกรัง หาพรรคซบ

รหัสข่าว: I-I220922002816

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/news-update/227225/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งสัญญาณเลือกตั้งส.ส.รอแตกรัง หาพรรคซบ

รหัสข่าว: I-I220922002816

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/news-update/227225/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งสัญญาณเลือกตั้งส.ส.รอแตกรัง หาพรรคซบ

รหัสข่าว: I-I220922002816

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/news-update/227225/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 20 ฉบับที่: 3310
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมืองในประเทศ

หน้า: 5(ขวา)

คอลัมน์: สังเวียนการเมือง: ภาพลักษณ์ของ กกต.

รหัสข่าว: C-220923017057(23 ก.ย. 65/07:06)

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

Col.Inch: 30.46 ADValue:  (B/W)  22,845  (FC)  30,460
PRValue : (B/W)  68,535  (FC)  91,380(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ-วันเลือกตั้งยังไม่แน่ส่งสัญญาณการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัว

รหัสข่าว: I-I220922003547

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7280170
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ-วันเลือกตั้งยังไม่แน่ส่งสัญญาณการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัว

รหัสข่าว: I-I220922003547

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7280170
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ-วันเลือกตั้งยังไม่แน่ส่งสัญญาณการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัว

รหัสข่าว: I-I220922003547

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

284

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7280170
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:59
หัวข้อข่าว: บทวิเคราะห์ : ลุ้น กกต.ออกกฎรับช่วงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003735

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/319727
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:59
หัวข้อข่าว: บทวิเคราะห์ : ลุ้น กกต.ออกกฎรับช่วงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003735

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

286

https://news.thaipbs.or.th/content/319727
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 21:59
หัวข้อข่าว: บทวิเคราะห์ : ลุ้น กกต.ออกกฎรับช่วงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220922003735

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/319727
https://news.thaipbs.or.th


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

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ยำใหญ่การเมือง

รหัสข่าว: C-220923009040(23 ก.ย. 65/05:29)

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

Col.Inch: 12.94 ADValue:  (B/W)  12,940  (FC)  25,880
PRValue : (B/W)  38,820  (FC)  77,640(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11623
วันที่: เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: วันเลือกตั้งยังไม่แน่

รหัสข่าว: C-220924037010(23 ก.ย. 65/07:57)

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

Col.Inch: 39.48 ADValue:  (B/W)  47,376  (FC)  65,142
PRValue : (B/W)  142,128  (FC)  195,426(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23621
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: เทศกาลชิงเปรต

รหัสข่าว: C-220923009158(23 ก.ย. 65/03:05)

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

Col.Inch: 49.43 ADValue:  (B/W)  49,430  (FC)  98,860
PRValue : (B/W)  148,290  (FC)  296,580(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหาเสียงต้องดูแผนหาเงินใช้เงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002104

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1492865/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหาเสียงต้องดูแผนหาเงินใช้เงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002104

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1492865/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหาเสียงต้องดูแผนหาเงินใช้เงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002104

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1492865/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหาเสียงต้องดูแผนหาเงินใช้เงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002104

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1492865/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ปี่กลองเลือกตั้งประโคมดัง นับหนึ่งหาเสียงต้องดูแผนหาเงินใช้เงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220922002104

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