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ข่าวประจ าวันที่ 28 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 234/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง      

2 235/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวัง 
ในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรของผู้ สมัคร 
และพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มหาชัยเคเบิลทีวี

ออนไลน์ 
มอบรางวัลประกวดคลิป “พลเมืองวิถีใหม่” 1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดท าแนวทางการปฏิบัติ – ข้อควรระวังการหาเสียงเลือกตั้ง 
ช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระ 

3 

3 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  จัดท าแนวทางการปฏิบัติ 
และข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

4 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Innnews ออนไลน์ กกต. ยันป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามระเบียบ 5 
2 Infoquest ออนไลน์ กกต. ออกแนวทางปฏิบัติช่วงหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร - 

พรรคการเมือง - หน่วยงานรัฐ 
8 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เช็คท่ีนี่ นักการเมือง พรรคการเมือง ขรก. อะไรท าได้ ไม่ได้ ช่วง 180 วัน 14 
4 ช่อสะอาดออนไลน์ กกต .  ออกแนวทางปฏิ บั ติ ช่ ว งหา เสี ย ง เลื อกตั้ ง ของผู้ ส มั คร  -  

พรรคการเมือง - หน่วยงานรัฐ 
18 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เช็กลิสต์เป็นข้อ ๆ สิ่งที่ท าได้ - ข้อควรระวัง ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 23 
6 Newtv ออนไลน์ กกต. แจงแนวทางปฏิบัติ-ข้อควรระวังหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 29 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้าวไกล” ตั้งกองอ านวยการดแูลผู้สมัคร ส.ส. ป้องขัดกฎเหลก็ กกต. 180 วัน 33 
2 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล ประกาศตั้งทีม จับตา กกต. เข้ม หวัน่ท าสองมาตรฐาน  

ใช้กฎเหล็ก 180 วนั 
35 

3 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' แนะ กกต. ท างานเชิงรุก จับตา 'รมต.' ใช้งบหลวง หาเสียง 
นอกเวลาราชการ 

37 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' ตั้งกองอ านวยการดูแลว่าที่ผู้สมัค รส.ส. ป้องกันท าขัดกฎ 180 วนั 39 
5 ข่าวสดออนไลน์ “สมชัย” บี้ กกต. จับตา รมต. ใช้งบหลวง หาเสียงนอกเวลาราชการ 42 
6 บ้านเมืองออนไลน์ "สมชัย" แนะ "กกต." จับตา "รมต." ใช้งบหลวงหาเสียงนอกเวลาราชการ

แบบเนียน ๆ 
45 

7 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' แนะ กกต. จังหวัด เชิงรุกจับตา 'รมต.' ใช้งบหลวง 
หาเสียงนอกเวลาราชการ 

47 

8 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'สมชัย' แนะ กกต. จังหวัด เชิงรุกจับตา 'รมต.' ใช้งบหลวง 
หาเสียงนอกเวลาราชการ 

49 

9 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'สมชยั' แนะ กกต. จบัตาบรรดา รมต. ใช้งบหลวง หาเสยีงนอกเวลาราชการ 51 

10 คมชัดลึกออนไลน์ “สมชัย” เตรยีมสร้างบรรทัดฐาน 180 วัน "ป้าย" หาเสียงเลือกตั้ง 53 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชัย" แนะ "กกต." ท างานเชิงรุก จับตา "รมต." ใช้งบหลวง  

หากเสียงนอกเวลาราชการ 
55 

12 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย แนะ กกต. ต้องเป็นธรรม เอาผิดกฎเหล็ก ไม่ใช่ รบ. ท าได้ 
ฝ่ายค้านท าไม่ได้ 

58 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 thekey.news 

ออนไลน์ 
"อนุสรณ์" ติงกฎเหล็ก กกต. อย่าสร้างความเหลื่อมล้ าเพ่ิม 60 

14 แนวหน้าออนไลน์ 'ทิพานัน' วอน กกต. ! เวน้กติกากรณีเหตุฉุกเฉิน – ชว่ยเหลือ ปชช. ชว่งจ าเปน็ 62 
15 ไทยรัฐออนไลน์ "ทิพานัน” ขอ กกต. เว้นกฎ เรื่องช่วยเหลือประชาชนจากเหตุฉุกเฉิน 

หวั่นล่าช้า 
64 

16 MGR ออนไลน์ "ทิพานัน” วอน กกต. เว้น กติกา กรณีเหตุฉุกเฉินฯ – ช่วยเหลือ ปชช.  
ช่วงจ าเป็น ขอบคุณที่ก าหนดเกณฑ์ชัด 

66 

17 ข่าวสดออนไลน์ ฝ่ายค้านว่าไง ? พลังประชารัฐ วอน กกต. เว้นกติกา ขอช่วยเหลือ
ชาวบ้านกรณีฉุกเฉิน 

68 

18 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

"เพื่อไทย" แถลงชนะขาดลอย เลือกตั้งซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด 70 

19 สยามรัฐออนไลน์ 'เศกสิทธิ์' เป็นนายกฯ อบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยคะแนนทางการ 301,188 คะแนน 72 
20 ไทยรัฐออนไลน์ จี้สอบ "ป้อม” แฝงหาเสียง แจกของ ป้ายผิดระเบียบ กกต. อบรม 

ทั่วประเทศ สอนบังคับใช้กฎเหล็ก 
76 

21 มติชนออนไลน์ 'ปชป.' จี้ กกต. ให้ความกระจ่างกว่านี้ หาเสียง 180 วัน พร้อมเสนอ 
เปิดสายด่วน ตอบสงสัย 

86 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ภท. พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ 180 วัน 88 
23 Nationtv ออนไลน์ "อนุทิน” ให้ไปถามคนพูด ! "ไมไ่ด้เลือกตั้ง" ยัน ภท. ไม่ใช้เวลาราชการหาเสยีง 89 
24 ข่าวสดออนไลน์ “อนุทิน” ยัน รฐับาลลงพ้ืนที่ งานราชการลว้น ไม่แฝงการเมือง ย้ า  

ปฏิบัติตามกฎ กกต. 
93 

25 Innnews ออนไลน์ "อนุทิน" ลงพ้ืนที่ตรวจราชการไม่คาบเกี่ยวการเมือง 95 
26 มติชนออนไลน์ 'อนุทิน' โยนถามคนขู่ 'หากม็อบเดือดจะไม่มีเลือกตั้ง' ลั่นพร้อมท าตาม 

กฎเหล็ก กกต. 
97 

27 อัมรินทร์ทีวีออนไลน์ "อนุทิน” ไล่สื่อไปถามคนขู่ไม่ให้เลือกตั้ง ลั่นพร้อมท าตามกฎของ กกต. 99 
28 บ้านเมืองออนไลน์ "พรรคเสมอภาค"จี้ "กกต." เพิ่มช่องทางออนไลน์ถาม - ตอบกติกา180 วัน 

24 ชม. บริการทุกพรรคอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
101 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
29 สยามรัฐออนไลน์ "วราวธุ" ยกแลนด์สไลด์ "เพ่ือไทย" ร้อยเอ็ด" เตือนใจ ส.ส.ชทพ. อย่าประมาท 103 
30 ไทยรัฐออนไลน์ "วราวุธ" ไม่ปิดกั้น นั่งหัวหน้าชาติไทยพัฒนา รอ 3 ต.ค. จัดทัพ กก. บริหารใหม่ 106 
31 Thestandard 

ออนไลน์ 
“วราวุธ” เผย ชาติไทยพัฒนาประชุมใหญ่เลือกผู้บริหารชุดใหม่ 3 ต.ค. นี้ 110 

32 บ้านเมืองออนไลน์ "วราวุธ" ยังกั๊กรับนั่งเก้าอ้ีหัวหน้า "ชทพ."คนใหม่แคนดิเดตนายกฯ 112 
33 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. สอบรัฐใช้งบกลางอาจเข้าข่ายหาเสียง 114 
34 Nationtv ออนไลน์ "พรรคฝ่ายค้าน" ขอ กกต. ก าหนดข้อปฏิบัติกรอบ 180 วันให้ชัด 116 
35 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หา้มใส่ซองช่วยงาน งดจัดเลี้ยงใหญ่โต เบรกปฏิทินรูป รมต. กกต. สรุปกฎเหล็ก 118 
36 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แจงพวงหรีดวางได้ห้ามใส่ซอง - แจกของอุบัติภัย 122 
37 Nationtv ออนไลน์ "ทวี” จี้ กกต. ตรวจสอบโครงการรัฐ - ประมูลสายสีส้ม ชี้เข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้ง 125 

 

  
บทความ / ซบุซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 128 
2 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ฅนปนข่าว : นายก อบจ.ร้อยเอ็ดป้ายแดง 129 
3 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : คนตามข่าว : “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” นายกอบจ.ร้อยเอ็ด 130 
4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน : แต่ละพรรคควรคิดในกระแสเลือกตั้ง 131 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขึ้นแท่นตามชั่วโมงบิน 133 
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27 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา 
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้แทนจากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

มอบรางวัลประกวดคลปิ “พลเมืองวิถีใหม่” 
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  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้ อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย 

ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ่มสภานักเรียนเพ่ือน าไปขยายผลไปยังเพ่ือนนักเรียน 
ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชนและนักเรียน 
ได้ลงมือกระท าในบทบาทของการเป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ 
และส่งเข้าประกวด ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษาน าร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 155 แห่ง 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบ การตัดสินระดับภูมิภาค จ านวน 32 ผลงาน 
และได้มีการตัดสินรางวัลระดับประเทศ จ านวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จ านวน 1 รางวัล ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี  
ตามวิถีประชาธิปไตย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.ก าแพงเพชร ชื่อผลงาน 
RAP ARCHETYPE YOUTH 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่อผลงาน ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 
  ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์ประทานพร 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น 
ถ้าหากสังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อผลงานประชาธิปไตย 
  และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 
ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ 

  ทั้ งนี้สามารถรับชมผลงานที่ ได้ รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ผ่ านการคัด เลื อก  
ในระดับภูมิภาค ได้ทางสื ่อออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ช่อง Youtube ECT media 
และ แอปพลิเคชัน Civic Education 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/155576744485824/posts/pfbid02Hf6NhHqs5Bi9CWV7bz  

https://www.facebook.com/155576744485824/posts/pfbid02Hf6NhHqs5Bi9CWV7bz
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วันที่ 28 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมเวทีสัมมนาสาธารณะ 
“การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ 
เข้าร่วมรับฟังด้วย ในการนี้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการจัดการเลือกตั้งที่อยู่ในความควบคุมก ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค
และประสิทธิภาพที่เกิดจากการด าเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ ณ ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก (ฝั่งทิศเหนือ) สถาบันพระปกเกล้า  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมเวทีสมัมนาสาธารณะ  

“การประเมินผลการจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” 
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วันที่  27 กันยายน 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ครั้งที่ 3/2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในกรณีมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ส าหรับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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วันที่ 28 กันยายน 2565, 11.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลา  
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุ  
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 

  ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” และ QR Code หรือสอบถาม 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บริการสายด่วน 1444” 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/298120  

กกต. จัดท าแนวทางการปฏิบัติ – ข้อควรระวงัการหาเสียงเลอืกตั้ง 
ช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระ 

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/298120
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28 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลา  
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุ  
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
  ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” และ QR Code หรือสอบถาม 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บริการสายด่วน 1444” 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/update-news/46995/  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดท าแนวทางการปฏิบัติ 
และข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

http://www.ect.go.th/
https://siamtongtin.com/update-news/46995/
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มอบรางวัลประกวดคลิป “พลเมืองวิถีใหม่” 
 
27 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยส านักส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่
อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนจากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

1



 
  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้ อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย 

ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ่มสภานักเรียนเพ่ือน าไปขยายผลไปยังเพ่ือนนักเรียน 
ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชน 
และนักเรียนได้ลงมือกระท าในบทบาทของการเป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์ 
เพ่ือการเรียนรู้และส่งเข้าประกวด ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษาน าร่ อง ส่งผลงานเข้าประกวด 
จ านวน 155 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบ การตัดสินระดับ
ภูมิภาค จ านวน 32 ผลงาน และได้มีการตัดสินรางวัลระดับประเทศ จ านวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote 
จ านวน 1 รางวัล ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก  ชื่อผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.ก าแพงเพชร ชื่อผลงาน 
RAP ARCHETYPE YOUTH 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 ได้แก่  โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  2 จ.กระบี่  ชื่อผลงาน 
ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 
  ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์ประทานพร 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น 
ถ้าหากสังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อผลงานประชาธิปไตย 
  และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 
ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ 

  ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานที่ ได้รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ ผ่านการคัดเลือก 
ในระดับภูมิภาค ได้ทางสื่อออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ช่อง Youtube ECT media 
และ แอปพลิเคชัน Civic Education 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/155576744485824/posts/pfbid02Hf6NhHqs5Bi9CWV7bz 
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กกต. จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ – ข้อควรระวังกำรหำเสียงเลือกตั้ง ช่วง 180 วันก่อนสภำครบวำระ 
 
วันที่ 28 กันยายน 2565, 11.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลา 
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุ  
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 

  ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” และ QR Code หรือสอบถาม 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ “บริการสายด่วน 1444” 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/298120  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อควรระวังในช่วงระยะเวลำ 
กำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 
28 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลา 
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุ  
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
  ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง www.ect.go.th เฟสบุ๊คแฟนเพจส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” และ QR Code หรือสอบถาม 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ “บริการสายด่วน 1444” 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/update-news/46995/  
 

4

http://www.ect.go.th/
https://siamtongtin.com/update-news/46995/


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ยันป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามระเบียบ

รหัสข่าว: I-I220928000591
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: กกต. ออกแนวทางปฏิบัติช่วงหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร-พรรคการเมือง-หน่วยงานรัฐ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่ นักการเมือง พรรคการเมือง ขรก. อะไรทำได้ ไม่ได้ ช่วง 180 วันอันตราย
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หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แนะกกต.จังหวัด เชิงรุกจับตา 'รมต.' ใช้งบหลวง หาเสียงนอกเวลาราชการ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แนะกกต.จังหวัด เชิงรุกจับตา 'รมต.' ใช้งบหลวง หาเสียงนอกเวลาราชการ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 05:37
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แนะ กกต. จับตาบรรดา รมต.ใช้งบหลวง หาเสียงนอกเวลาราชการ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 05:37
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แนะ กกต. จับตาบรรดา รมต.ใช้งบหลวง หาเสียงนอกเวลาราชการ

รหัสข่าว: I-I220928000243

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

52

https://workpointtoday.com/politics-somchai29092565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: สมชัย เตรียมสร้างบรรทัดฐาน 180 วัน "ป้าย" หาเสียง เลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย แนะกกต.ต้องเป็นธรรม เอาผิดกฎเหล็ก ไม่ใช่รบ.ทำได้ ฝ่ายค้านทำไม่ได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 18:54
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หัวข้อข่าว: "ทิพานัน” วอน กกต.เว้น กติกา กรณีเหตุฉุกเฉินฯ-ช่วยเหลือปชช.ช่วงจำเป็น ขอบคุณที่กำหนดเกณฑ์ชัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านว่าไง ? พลังประชารัฐ วอนกกต. เว้นกติกา ขอช่วยเหลือชาวบ้านกรณีฉุกเฉิน - ข่าวสด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:18
หัวข้อข่าว: ข่าวค่ำมิติใหม่ - "เพื่อไทย" แถลงชนะขาดลอย เลือกตั้งซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
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หัวข้อข่าว: 'เศกสิทธิ์' เป็นนายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยคะแนนทางการ301,188คะแนน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: จี้สอบ "ป้อม” แฝงหาเสียง แจกของ ป้ายผิดระเบียบ กกต.อบรมทั่วประเทศ สอนบังคับใช้กฎเหล็ก

รหัสข่าว: I-I220927003316

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510645
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: จี้สอบ "ป้อม” แฝงหาเสียง แจกของ ป้ายผิดระเบียบ กกต.อบรมทั่วประเทศ สอนบังคับใช้กฎเหล็ก

รหัสข่าว: I-I220927003316

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510645
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: จี้สอบ "ป้อม” แฝงหาเสียง แจกของ ป้ายผิดระเบียบ กกต.อบรมทั่วประเทศ สอนบังคับใช้กฎเหล็ก

รหัสข่าว: I-I220927003316

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

85

https://www.thairath.co.th/news/politic/2510645
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: 'ปชป.' จี้ กกต.ให้ความกระจ่างกว่านี้ หาเสียง 180 วัน พร้อมเสนอเปิดสายด่วน ตอบสงสัย

รหัสข่าว: I-I220928000237

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3586366
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: 'ปชป.' จี้ กกต.ให้ความกระจ่างกว่านี้ หาเสียง 180 วัน พร้อมเสนอเปิดสายด่วน ตอบสงสัย

รหัสข่าว: I-I220928000237

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3586366
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: ภท.พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220928000532

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1025859
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ให้ไปถามคนพูด! "ไม่ได้เลือกตั้ง" ยัน ภท.ไม่ใช้เวลาราชการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000546

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887760
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ให้ไปถามคนพูด! "ไม่ได้เลือกตั้ง" ยัน ภท.ไม่ใช้เวลาราชการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000546

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887760
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ให้ไปถามคนพูด! "ไม่ได้เลือกตั้ง" ยัน ภท.ไม่ใช้เวลาราชการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000546

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887760
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ให้ไปถามคนพูด! "ไม่ได้เลือกตั้ง" ยัน ภท.ไม่ใช้เวลาราชการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000546

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887760
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยัน รัฐบาลลงพื้นที่ งานราชการล้วน ไม่แฝงการเมือง ย้ำ ปฏิบัติตามกฎกกต.

รหัสข่าว: I-I220928000550

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7286782
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยัน รัฐบาลลงพื้นที่ งานราชการล้วน ไม่แฝงการเมือง ย้ำ ปฏิบัติตามกฎกกต.

รหัสข่าว: I-I220928000550

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7286782
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ลงพื้นที่ตรวจราชการไม่คาบเกี่ยวการเมือง

รหัสข่าว: I-I220928000603

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_417880/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ลงพื้นที่ตรวจราชการไม่คาบเกี่ยวการเมือง

รหัสข่าว: I-I220928000603

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_417880/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:37
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน'โยนถามคนขู่ 'หากม็อบเดือดจะไม่มีเลือกตั้ง' ลั่นพร้อมทำตามกฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220928000618

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3584754
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:37
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน'โยนถามคนขู่ 'หากม็อบเดือดจะไม่มีเลือกตั้ง' ลั่นพร้อมทำตามกฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220928000618

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3584754
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: "อนุทิน”ไล่สื่อไปถามคนขู่ไม่ให้เลือกตั้ง ลั่นพร้อมทำตามกฎของ กกต.

รหัสข่าว: I-I220928001447

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

99

https://www.amarintv.com/news/detail/149664
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: "อนุทิน”ไล่สื่อไปถามคนขู่ไม่ให้เลือกตั้ง ลั่นพร้อมทำตามกฎของ กกต.

รหัสข่าว: I-I220928001447

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/149664
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: "พรรคเสมอภาค"จี้ "กกต." เพิ่มช่องทางออนไลน์ถาม-ตอบกติกา180 วัน 24 ชม.บริการทุกพรรคอย่างเสมอภาคเท่า...

รหัสข่าว: I-I220928000542

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297951
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: "พรรคเสมอภาค"จี้ "กกต." เพิ่มช่องทางออนไลน์ถาม-ตอบกติกา180 วัน 24 ชม.บริการทุกพรรคอย่างเสมอภาคเท่า...

รหัสข่าว: I-I220928000542

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297951
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยกแลนด์สไลด์ "เพื่อไทย" ร้อยเอ็ด" เตือนใจส.ส.ชทพ.อย่าประมาท

รหัสข่าว: I-I220928000596

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385949
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยกแลนด์สไลด์ "เพื่อไทย" ร้อยเอ็ด" เตือนใจส.ส.ชทพ.อย่าประมาท

รหัสข่าว: I-I220928000596

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385949
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยกแลนด์สไลด์ "เพื่อไทย" ร้อยเอ็ด" เตือนใจส.ส.ชทพ.อย่าประมาท

รหัสข่าว: I-I220928000596

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385949
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ไม่ปิดกั้น นั่งหัวหน้าชาติไทยพัฒนา รอ 3 ต.ค.จัดทัพ กก.บริหารใหม่

รหัสข่าว: I-I220928000600

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510877
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ไม่ปิดกั้น นั่งหัวหน้าชาติไทยพัฒนา รอ 3 ต.ค.จัดทัพ กก.บริหารใหม่

รหัสข่าว: I-I220928000600

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510877
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ไม่ปิดกั้น นั่งหัวหน้าชาติไทยพัฒนา รอ 3 ต.ค.จัดทัพ กก.บริหารใหม่

รหัสข่าว: I-I220928000600

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510877
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ไม่ปิดกั้น นั่งหัวหน้าชาติไทยพัฒนา รอ 3 ต.ค.จัดทัพ กก.บริหารใหม่

รหัสข่าว: I-I220928000600

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2510877
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: วราวุธเผย ชาติไทยพัฒนาประชุมใหญ่เลือกผู้บริหารชุดใหม่ 3 ต.ค. นี้

รหัสข่าว: I-I220928000743

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/varawut-chartthaipattana-meeting/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: วราวุธเผย ชาติไทยพัฒนาประชุมใหญ่เลือกผู้บริหารชุดใหม่ 3 ต.ค. นี้

รหัสข่าว: I-I220928000743

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/varawut-chartthaipattana-meeting/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "วราวุธ"ยังกั๊กรับนั่งเก้าอี้หัวหน้า "ชทพ."คนใหม่แคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220928000592

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297957
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "วราวุธ"ยังกั๊กรับนั่งเก้าอี้หัวหน้า "ชทพ."คนใหม่แคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220928000592

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297957
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: กกต.สอบรัฐใช้งบกลางอาจเข้าข่ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000679

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

114

https://tna.mcot.net/politics-1025865
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: กกต.สอบรัฐใช้งบกลางอาจเข้าข่ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928000679

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1025865
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: "พรรคฝ่ายค้าน"ขอกกต.กำหนดข้อปฏิบัติกรอบ 180 วันให้ชัด

รหัสข่าว: I-I220928000815

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887780
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: "พรรคฝ่ายค้าน"ขอกกต.กำหนดข้อปฏิบัติกรอบ 180 วันให้ชัด

รหัสข่าว: I-I220928000815

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

117

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887780
https://www.nationtv.tv


ปีที่: - ฉบับที่: 26649
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ห้ามใส่ซองช่วยงาน งดจัดเลี้ยงใหญ่โต เบรกปฏิทินรูปรมต. กกต.สรุปกฎเหล็ก

รหัสข่าว: C-220929035109(28 ก.ย. 65/08:01)

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

Col.Inch: 166.41 ADValue:  (B/W)  158,089.50  (FC)  299,538
PRValue : (B/W)  474,268.50  (FC)  898,614(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26649
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ห้ามใส่ซองช่วยงาน งดจัดเลี้ยงใหญ่โต เบรกปฏิทินรูปรมต. กกต.สรุปกฎเหล็ก

รหัสข่าว: C-220929035109(28 ก.ย. 65/08:01)

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

Col.Inch: 166.41 ADValue:  (B/W)  158,089.50  (FC)  299,538
PRValue : (B/W)  474,268.50  (FC)  898,614(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26649
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ห้ามใส่ซองช่วยงาน งดจัดเลี้ยงใหญ่โต เบรกปฏิทินรูปรมต. กกต.สรุปกฎเหล็ก

รหัสข่าว: C-220929035109(28 ก.ย. 65/08:01)

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

Col.Inch: 166.41 ADValue:  (B/W)  158,089.50  (FC)  299,538
PRValue : (B/W)  474,268.50  (FC)  898,614(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26649
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ห้ามใส่ซองช่วยงาน งดจัดเลี้ยงใหญ่โต เบรกปฏิทินรูปรมต. กกต.สรุปกฎเหล็ก

รหัสข่าว: C-220929035109(28 ก.ย. 65/08:01)

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

Col.Inch: 166.41 ADValue:  (B/W)  158,089.50  (FC)  299,538
PRValue : (B/W)  474,268.50  (FC)  898,614(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23627
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11, 12

หัวข้อข่าว: แจงพวงหรีดวางได้ห้ามใส่ซอง-แจกของอุบัติภัย

รหัสข่าว: C-220929039162(28 ก.ย. 65/05:48)

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

Col.Inch: 213.31 ADValue:  (B/W)  213,310  (FC)  426,620
PRValue : (B/W)  639,930  (FC)  1,279,860(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23627
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11, 12

หัวข้อข่าว: แจงพวงหรีดวางได้ห้ามใส่ซอง-แจกของอุบัติภัย

รหัสข่าว: C-220929039162(28 ก.ย. 65/05:48)

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

Col.Inch: 213.31 ADValue:  (B/W)  213,310  (FC)  426,620
PRValue : (B/W)  639,930  (FC)  1,279,860(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23627
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 11, 12

หัวข้อข่าว: แจงพวงหรีดวางได้ห้ามใส่ซอง-แจกของอุบัติภัย

รหัสข่าว: C-220929039162(28 ก.ย. 65/05:48)

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

Col.Inch: 213.31 ADValue:  (B/W)  213,310  (FC)  426,620
PRValue : (B/W)  639,930  (FC)  1,279,860(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: "ทวี”จี้กกต.ตรวจสอบโครงการรัฐ-ประมูลสายสีส้ม ชี้เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928001509

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887807
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: "ทวี”จี้กกต.ตรวจสอบโครงการรัฐ-ประมูลสายสีส้ม ชี้เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928001509

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: "ทวี”จี้กกต.ตรวจสอบโครงการรัฐ-ประมูลสายสีส้ม ชี้เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928001509

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887807
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23626
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-220928009039(28 ก.ย. 65/05:11)

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

Col.Inch: 19.84 ADValue:  (B/W)  19,840  (FC)  39,680
PRValue : (B/W)  59,520  (FC)  119,040(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9450
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: นายก อบจ.ร้อยเอ็ดป้ายแดง

รหัสข่าว: C-220928008086(28 ก.ย. 65/03:49)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 33.55 ADValue:  (B/W)  40,260  (FC)  50,325
PRValue : (B/W)  120,780  (FC)  150,975(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16271
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนขวา)

คอลัมน์: คนตามข่าว: เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกอบจ.ร้อยเอ็ด

รหัสข่าว: C-220928020011(28 ก.ย. 65/02:32)

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

Col.Inch: 29.01 ADValue:  (B/W)  34,812  (FC)  47,866.50
PRValue : (B/W)  104,436  (FC)  143,599.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26648
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: แต่ละพรรคควรคิดในกระแสเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220928004060(28 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 57.60 ADValue:  (B/W)  54,720  (FC)  103,680
PRValue : (B/W)  164,160  (FC)  311,040(x3)

131



ปีที่: - ฉบับที่: 26648
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: แต่ละพรรคควรคิดในกระแสเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220928004060(28 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 57.60 ADValue:  (B/W)  54,720  (FC)  103,680
PRValue : (B/W)  164,160  (FC)  311,040(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23626
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ขึ้นแท่นตามชั่วโมงบิน

รหัสข่าว: C-220928009037(28 ก.ย. 65/05:12)

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

Col.Inch: 74.67 ADValue:  (B/W)  74,670  (FC)  149,340
PRValue : (B/W)  224,010  (FC)  448,020(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23626
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ขึ้นแท่นตามชั่วโมงบิน

รหัสข่าว: C-220928009037(28 ก.ย. 65/05:12)

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

Col.Inch: 74.67 ADValue:  (B/W)  74,670  (FC)  149,340
PRValue : (B/W)  224,010  (FC)  448,020(x3)
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