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ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 236/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2565 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เปิดกฎเหล็ก 'กกต.' อะไรควรท า - ไม่ควรท าช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 1 

 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ลุยสอบป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ยันกฎเหล็กเลือกตั้ง ผ่อนไม่ได้ 

ไม่หนักใจแม้ทัวร์ลง 
7 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ เลขาฯ กกต. ลั่นไม่หนักใจทัวร์ลงยับกฎเหล็กคุมเข้มหาเสียง 180 วัน !  9 
3 NNT ออนไลน์ เลขาธิการ กกต. ยืนยันไม่สามารถคลายล็อกข้อห้าม 180 วัน  

ก่อนการเลือกตั้งได้ หลัง ส.ส. เรียกร้อง 
12 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ลั่นคลายกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ แนะเยี่ยมชาวบ้าน อย่าแจกทรัพย์สิน 15 
5 ข่าวสดออนไลน์ เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจทัวร์ลง ยันคลายกฎเหล็กไม่ได้  

เร่งสอบป้ายต้อนรับ 'ป้อม' 
17 

6 สยามรัฐออนไลน์ สั่งสอบแล้ว ! ป้าย "บิ๊กป้อม" ที่เพชรบูรณ์ "กกต." ชี้ออกกฎห้ามดูแล ปชช. ไม่ได ้ 20 
7 เนชั่นทีวีออนไลน์ "แสวง บุญมี" ลั่น กกต. ลดความเข้มข้นกฎเหล็กช่วง 180 ไม่ได้ 22 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กฎระเบียบซับซ้อนสร้างปัญหา ลต. 25 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 Onbnews ออนไลน์ กกต. แจงปลดล็อกกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ เตือนลงพ้ืนที่อย่าแจกถุงยังชีพ

ที่มีมูลค่า 
27 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ ประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นซื้อเสียงยังมีอิทธิพล – แนะ กกต. จัดเลอืกตั้งล่วงหน้า 29 
11 Voicetv ออนไลน์ 'พระปกเกล้า' เผยผลวิจัยเลือกตั้งท้องถิ่น 70% ไม่เลือกผู้สมัครซื้อเสียง 

เชื่อซื้อเสียงมีอิทธิพลจูงใจได้ 
33 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลขาฯ กกต. ต้ังเป้า "เลือกตั้งดี - มีประสิทธิภาพ" แพร่ผลคะแนน 
ลงเว็บป้องครหา 

38 

13 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ชี้แจง เกณฑ์การหาเสียงช่วง 180 วัน 40 
14 มติชนออนไลน์ ตัวแทน กกต. ชี้กฎเหล็ก 180 วัน งานศพ มอบ 'หลีดดอกไม้'  

ได้บุญมากกว่า 'หลีดพัดลม' 
45 

15 Thereporters 
ออนไลน์ 

'รองเลขาฯ กกต.' แจงข้อสงสัยการหาเสียง 180 วัน 48 

16 อินทรีย์สยามออนไลน์ กาญจนบุรี - รองเลขาธิการ กกต. (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ เปิดโครงการ 
Start up สู่ความเข้มแข็ง "ประธานสายชล” 

53 

17 อปท.นิวส์ ออนไลน์  รองเลขาธิการ กกต. (ส่วนกลาง) ลงพ้ืนที่ เปิดโครงการ Start up  
สู่ความเข้มแข็ง "ประธานสายชล" ให้การต้อนรับที่ กศน. กาญจนบุรี 

57 

18 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ กกต. แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง 62 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Mgr ออนไลน์ ปธ.กมธ. กิจการสภาฯ ให้ กกต. วางกรอบท างาน กมธ. - หาเสียงออนไลน์ 

ป้องป้าย "บิ๊กป้อม" ไม่ส่อจูงใจ 
69 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กมธ. กิจการสภาฯ ฝาก กกต. ก าหนดกรอบหาเสียงผ่านออนไลน์ 71 
3 Innnews ออนไลน์ กมธ. ให้การบ้าน กกต. ก าหนดกรอบ การท างาน กมธ. 73 
4 มติชนออนไลน์ “อนันต”์ ให้การบ้าน กกต. ก าหนดกรอบหาเสียงออนไลน์ หวั่นคนมีทุนมาก

ได้เปรียบ 
75 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 Voicetv ออนไลน์ 'ชวน' ขอบคุณ กกต. ก าหนดแนวทางหาเสียง 180 วัน ชัดเจน สั่งสภาฯ 

ออกคู่มือเลือกตั้ง 
77 

6 Mgr ออนไลน์ "ชวน" ขอบคุณ กกต. ชี้ชัดแนวทางหาเสียง เตือน ส.ส. ให้ระวังอย่าเสี่ยง 79 
7 Theworldnews 

ออนไลน์ 
"ชวน" ช่วยชวีิต ส.ส. ออกคู่มือเลือกตั้งกรอบ 180 วัน อะไรท าได้ไม่ได้ 
ขอบคุณ กกต. ก าหนดแนวทางชัดเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

80 

8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "ชวน" ให้ฝ่ายกฎหมายสภาฯศึกษากฎเหล็ก กกต. 82 
9 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" ขอบคุณ กกต. แจงกรอบ 180 ชัดเจนขึ้น ชงฝ่าย กม. สภาฯ 

ออกคู่มืออะไรท าได้ไม่ได้แจก ส.ส. ทั้งสภา 
84 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ภูมิใจไทย' เตรียมแก้ไขป้ายหาเสียงพักหนี้ 3 ปี แจงติดตั้งก่อนกฎเหล็ก 
180 วัน 

86 

11 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน" แจง เร่งท าความเข้าใจสมาชิกพรรคท าตามระเบียบ กกต. ชี้  
"ศรีสุวรรณ" ร้องเป็นเรื่องท่ีเกิดก่อนประกาศ 180 วัน 

88 

12 Infoquest ออนไลน์ ภท. แนะสมาชิกยึดข้อปฎิบัติ กกต. เคร่งครัด เร่งแก้ไขป้ายหาเสียง 90 
13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "อนุทิน" ให้ฝ่าย กม. แนะ ภท. ท าตามกฎเหล็ก กกต. 92 
14 แนวหน้าออนไลน์ 'อนุทิน' ย้ า ภท. ยึดระเบียบ กกต. เคร่งครัด มอบฝ่ายกฎหมายติวเข้มสมาชิก 94 
15 Thestandard ออนไลน์ เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ท าอะไรได้ - ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง 96 
16 แนวหน้าออนไลน์ ‘สถาบันพระปกเกล้า’ กางผลประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นคนสนใจเทศบาลมากสุด 100 
17 มติชนออนไลน์ วงถกพระปกเกล้า ชี้โจทย์ใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น หลังได้ผู้ชนะ คนในพ้ืนที่ 

ต้องไม่แตกแยก 
103 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ติวเข้ม กกต. จังหวัด ‘กฎ 180 วัน’ 106 
19 news.ch7 ออนไลน์ กกต. ไม่คลายระเบียบ กกต. 180 วัน การเลือกตั้ง 111 
20 บ้านเมืองออนไลน์ "พปชร." อึดอัดกฎเหล็ก "กกต." ข้อจ ากัดมาก "บิ๊กป้อม" สั่ง ส.ส. ลงพื้นที่

ช่วงพายุโนรู 
113 

21 มติชนออนไลน์ กกต. ย้ ากฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ - รมต. ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' 
ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย. 

115 

22 Innnews ออนไลน์ "ประวิตร" ก าชับ ส.ส. ปฏิบัตติามค าสั่ง กกต. 122 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" บอก ก าชับสมาชิก - ส.ส. พปชร. ท าตามค าสั่ง กกต. 124 
24 Mgr ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" แจกเสื้อ ส.ส. หน้าตัวเองพร้อมวลีเด็ด "ใจบันดาลแรง" 

ก าชับลูกพรรคยึดตามกฎ กกต. 
125 

25 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจ ากัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง  
ขยันลงพื้นที่ 

128 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็ก พปชร.' ข้องใจ กกต. ห้ามบริจาคช่วยเหลือ ปชช. ย้อนถามแล้วจะเป็น
ส.ส. ท าไม 

133 

27 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. ติวเข้ม ส.ส. กฎเหล็ก กกต. 'ประธานวิปรัฐบาล' ยอมรับอึดอัด
ข้อจ ากัดเยอะ ! 

135 

28 ไทยรัฐออนไลน์ สร้างอนาคตไทย จี้ กกต. รีบแบ่งเลือกตั้ง 400 เขตให้ชัดเพ่ือความเท่าเทียม 138 
29 สยามรัฐออนไลน์ เดือด !! "เต้น" ซัดกฎเหล็ก กกต. มองนักการเมืองแบบ ฉ้อฉล - ด้อยค่า 141 
30 มติชนออนไลน์ “ณัฐวุฒิ” ซัด กฎเหล็ก กกต. มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล ด้อยค่า ปชช.  

แค่เหยื่อนักการเมือง 
143 

31 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง 8 ปี รัฐถลุงเกือบ 4 แสนล้านแก้  
น้ าท่วม – แล้ง ! 

145 

32 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เพ่ือไทยจี้ กกต. คลายล็อกกฎหาเสียง 180 วัน ปิดกั้น ส.ส. ช่วยประชาชน 150 

33 Voicetv ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ขอ กกต. ทบทวนกฎเหล็กให้ฝ่ายการเมืองช่วยภัยพิบัติ ซัด รบ.
ถลุง 4 แสนล้านแก้น้ าท่วมเหลว 

153 

34 เดลินิวส์ออนไลน์ ชี้กติกา กกต. ช่องโหว่อ้ือ – ติงหาเสียงนอกเวลาราชการ - ใช้เงนิหลวงเดินทาง 155 
35 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต. 157 

36 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีต กกต.' ชี้ 'กฎเหล็ก กกต.' ช่องโหว่อ้ือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เอาเปรียบพรรคอื่นได้ 

162 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 164 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ :  คาบลูกคาบดอก : กระชับพื้นที่เลือกตั้ง 166 
3 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว : รีบ 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' จังหวะ กกต. 
กู้ชื่อ 'องค์กรอิสระ' 

167 

4 หนังสือพิมพ์มติชน วิพากษ์ข้อดี - ข้อด้อย กฎเหล็ก 180 วัน 168 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 171 
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วันที่ 29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยม
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ในการนี้  
ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวั ดชัยนาท 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 
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วันที่ 28 กันยายน 2565 - 16:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
ร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบป้ายต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี 
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งป้ายดังกล่าวปรากฏภาพของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รวมอยู่ด้วย 
ว่ากรณีนี้ทาง กกต. ด าเนินการตรวจสอบอยู่แล้วและต้องตรวจสอบทุกประเด็นถึงไม่มีการยื่นร้องต้องตรวจสอบ 

เมื่อถามว่า กกต. จะให้ความชัดเจนได้หรือไม่ว่าการที่ป้ายมีชื่อและรูปว่ าที่ผู้สมัครสามารถท าได้หรือไม่ 
นายแสวง กล่าวว่า ชี้แจงไปแล้วว่าท าไม่ได้ แต่ในพ้ืนที่เราไม่รู้  เพราะประกาศมีผลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
แต่ พล.อ.ประวิตร ลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 25 กันยายน และวันที่ 26 กันยายน มีการน าป้ายลง ขณะที่บางป้ายยังไม่น าลง 
อาจเป็นเพราะกฎหมายเขียนให้เวลาไว้ โดยระบุว่าให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(ผอ.กกต.จว.) แจ้งให้เจ้าของสถานที่น าป้ายลงภายใน 7 วัน คล้ายกับว่ารู้ว่าผิดจึงเอาลง ซึ่งจะเข้าลักษณะแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  

กกต. ลุยสอบป้ายตอ้นรับ ‘บิ๊กป้อม’  
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อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต. ก าลังด าเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอ านาจวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของ กกต. ตนไม่ขอก้าวล่วง 
เมื่อถามว่า แนวปฏิบัติ 180 วันของ กกต. เหมือนไม่คุมเข้มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท าให้ขณะนี้รัฐมนตรี

ลงพื้นที่กันเป็นจ านวนมาก 
นายแสวง กล่าวว่า ที่ผ่านมาใครเป็นรัฐบาลก็ท าแบบนี้เพราะเขามีหน้าที่ กกต.  จะไปห้ามไม่ให้ลงพ้ืนที่ 

เพ่ือไปดูแลประชาชนคงไม่ได้ เพียงแต่เมื่อลงพ้ืนที่ไปแล้วอย่าท าอะไรที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนกรณีที่ ส.ส.
และพรรคการเมือง อยากให้ กกต. คลายความเข้มข้นของกฎเหล็ก 180 วัน ยืนยันว่าคงไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย กกต. 
ไปยกเลิกกฎหมายไม่ได้ ซึ่งปี 2562 ก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้ การที่ ส.ส. หรือกรรมาธิการจะลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยน าเสนอนโยบาย
กับประชาชนท าได้อยู่แล้ว แต่อย่าท าผิดกฎหมาย เช่น ให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า หรือถุงยังชีพท าไม่ได้ 

นายแสวง กล่าวต่อว่า ส่วนที่บางพรรคอยากให้ กกต. เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จโดยเร็วนั้น ยืนยันว่า 
กระบวนการดังกล่าวจะท าได้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.  
ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ แต่ขณะนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังไม่มีผลใช้บังคับ ท าให้ กกต.  ไม่มีอ านาจ 
ที่จะด าเนินการได้ เมื่อถามว่า มีความหนักใจหรือไม่ เพราะหลังจาก กกต.  ออกกฎเหล็ก 180 วันก็มีทัวร์มาลงทันที 
นายแสวง กลา่วว่า ไม่เข้าใจว่าทัวร์คืออะไร แต่ส านักงานฯ ไม่มีความหนักใจอะไร 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3587632  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3587632
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28 กันยายน 2565 เวลา 15:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
ร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบป้ายต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี 
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งป้ายดังกล่าวปรากฏภาพของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รวมอยู่ด้วย 
ว่ากรณีนี้ทาง กกต. ด าเนินการตรวจสอบอยู่แล้วและต้องตรวจสอบทุกประเด็นถึงไม่มีการยื่นร้องต้องตรวจสอบ 

เมื่อถามว่า กกต. จะให้ความชัดเจนได้หรือไม่ว่าการที่ป้ายมีชื่อและรูปว่ าที่ผู้สมัครสามารถท าได้หรือไม่ 
นายแสวง กล่าวว่า ชี้แจงไปแล้วว่าท าไม่ได้ แต่ในพ้ืนที่เราไม่รู้  เพราะประกาศมีผลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
แต่ พล.อ.ประวิตร ลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 25 กันยายน และวันที่ 26 กันยายน มีการน าป้ายลง ขณะที่บางป้ายยังไม่น าลง 
อาจเป็นเพราะกฎหมายเขียนให้เวลาไว้ โดยระบุว่าให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(ผอ.กกต.จว.) แจ้งให้เจ้าของสถานที่น าป้ายลงภายใน 7 วัน คล้ายกับว่ารู้ว่าผิดจึงเอาลง ซึ่งจะเข้าลักษณะแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  

เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจกฎเหล็กคุมเขม้หาเสียง 180 วัน !  
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อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต. ก าลังด าเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอ านาจวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของ กกต. ตนไม่ขอก้าวล่วง 
เมื่อถามว่า แนวปฏิบัติ 180 วันของ กกต. เหมือนไม่คุมเข้มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท าให้ขณะนี้รัฐมนตรี

ลงพื้นที่กันเป็นจ านวนมาก 
นายแสวง กล่าวว่า ที่ผ่านมาใครเป็นรัฐบาลก็ท าแบบนี้เพราะเขามีหน้าที่ กกต.  จะไปห้ามไม่ให้ลงพ้ืนที่ 

เพ่ือไปดูแลประชาชนคงไม่ได้ เพียงแต่เมื่อลงพ้ืนที่ไปแล้วอย่าท าอะไรที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนกรณีที่ ส.ส.
และพรรคการเมือง อยากให้ กกต. คลายความเข้มข้นของกฎเหล็ก 180 วัน ยืนยันว่าคงไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย กกต. 
ไปยกเลิกกฎหมายไม่ได้ ซึ่งปี 2562 ก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้ การที่ ส.ส. หรือกรรมาธิการจะลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยน าเสนอนโยบาย
กับประชาชนท าได้อยู่แล้ว แต่อย่าท าผิดกฎหมาย เช่น ให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า หรือถุงยังชีพท าไม่ได้ 

นายแสวง กล่าวต่อว่า ส่วนที่บางพรรคอยากให้ กกต. เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จโดยเร็วนั้น ยืนยันว่า 
กระบวนการดังกล่าวจะท าได้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  และ พ.ร.ป.  
ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ แต่ขณะนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังไม่มีผลใช้บังคับ ท าให้ กกต.  ไม่มีอ านาจ 
ที่จะด าเนินการได้ เมื่อถามว่า มีความหนักใจหรือไม่ เพราะหลังจาก กกต. ออกกฎเหล็ก 180 วันก็มีทัวร์มาลงทันที 
นายแสวง กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าทัวร์คืออะไร แต่ส านักงานฯ ไม่มีความหนักใจอะไร 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1520207/   

https://www.dailynews.co.th/news/1520207/
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28 ก.ย. 2565 - 15:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
ร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบป้ายต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี 
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งป้ายดังกล่าวปรากฏภาพของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รวมอยู่ด้วย 
ว่ากรณีนี้ทาง กกต. ด าเนินการตรวจสอบอยู่แล้วและต้องตรวจสอบทุกประเด็นถึงไม่มีการยื่นร้องต้องตรวจสอบ 

เมื่อถามว่า กกต. จะให้ความชัดเจนได้หรือไม่ว่าการที่ป้ายมีชื่อและรูปว่ าที่ผู้สมัครสามารถท าได้หรือไม่ 
นายแสวง กล่าวว่า ชี้แจงไปแล้วว่าท าไม่ได้ แต่ในพ้ืนที่เราไม่รู้  เพราะประกาศมีผลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
แต่ พล.อ.ประวิตร ลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 25 กันยายน และวันที่ 26 กันยายน มีการน าป้ายลง ขณะที่บางป้ายยังไม่น าลง 
อาจเป็นเพราะกฎหมายเขียนให้เวลาไว้ โดยระบุว่าให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(ผอ.กกต.จว.) แจ้งให้เจ้าของสถานที่น าป้ายลงภายใน 7 วัน คล้ายกับว่ารู้ว่าผิดจึงเอาลง ซึ่งจะเข้าลักษณะแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  

เลขาฯ กกต. ยันคลายกฎเหล็กไม่ได้ เร่งสอบป้ายต้อนรับ 'ป้อม' 
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อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต. ก าลังด าเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอ านาจวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของ กกต. ตนไม่ขอก้าวล่วง 
เมื่อถามว่า แนวปฏิบัติ 180 วันของ กกต. เหมือนไม่คุมเข้มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท าให้ขณะนี้รัฐมนตรี

ลงพื้นที่กันเป็นจ านวนมาก 
นายแสวง กล่าวว่า ที่ผ่านมาใครเป็นรัฐบาลก็ท าแบบนี้เพราะเขามีหน้าที่ กกต. จะไปห้ามไม่ให้ลงพ้ืนที่ 

เพ่ือไปดูแลประชาชนคงไม่ได้ เพียงแต่เมื่อลงพ้ืนที่ไปแล้วอย่าท าอะไรที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนกรณีที่ ส.ส.
และพรรคการเมือง อยากให้ กกต. คลายความเข้มข้นของกฎเหล็ก 180 วัน ยืนยันว่าคงไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย กกต. 
ไปยกเลิกกฎหมายไม่ได้ ซึ่งปี 2562 ก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้ การที่ ส.ส. หรือกรรมาธิการจะลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยน าเสนอนโยบาย
กับประชาชนท าได้อยู่แล้ว แต่อย่าท าผิดกฎหมาย เช่น ให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า หรือถุงยังชีพท าไม่ได้ 

นายแสวง กล่าวต่อว่า ส่วนที่บางพรรคอยากให้ กกต. เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จโดยเร็วนั้น ยืนยันว่า 
กระบวนการดังกล่าวจะท าได้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  และ พ.ร.ป.  
ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ แต่ขณะนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังไม่มีผลใช้บังคับ ท าให้ กกต.  ไม่มีอ านาจ 
ที่จะด าเนินการได้ เมื่อถามว่า มีความหนักใจหรือไม่ เพราะหลังจาก กกต.  ออกกฎเหล็ก 180 วันก็มีทัวร์มาลงทันที 
นายแสวง กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าทัวร์คืออะไร แต่ส านักงานฯ ไม่มีความหนักใจอะไร 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7289699  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7289699
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วันที่ 28 กันยายน 2565 "นายแสวง บุญมี" เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า 
ข้อร้องเรียนกรณีป้ายต้อนรับ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไปปฏิบัติราชการที่  จ.เพชรบูรณ์ 
พร้อมปรากฏรายชื่อ ส.ส. และว่าที่ผู้สมัครบนป้าย โดย กกต. ได้รับข้อร้องเรียน และตรวจสอบป้ายต้อนรับดังกล่าวแล้ว 
ส่วนตัวขอยังไม่วินิจฉัย แต่เบื้องต้นข้อห้ามหรือกฎเหล็ก 180 วัน ก่อนหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 

ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประวิตร ในวันที่ 25 ก.ย. และได้น าป้ายลงวันที่ 26 ก.ย. แต่ก็ยังมีบางป้าย  
ของบางพรรคการเมือง ยังไม่เอาลง ซึ่งกฎหมายมีข้อก าหนดเงื่อนเวลา ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจังหวัด แจ้งเอาป้ายลง ภายใน 5 – 7 วัน และแก้ไขให้ถูก ซึ่งกรณีป้าย พล.อ.ประวิตร ปลดลงแล้ว 
ก่อนที่ กกต. จะออกหนังสือแจ้งไป ซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากที่ เคยยกตัว อย่างป้ายขอบคุณที่ จ.นครราชสีมา 
ที่ไม่มีใครเอาป้ายลง กกต. จึงเอาลงเอง ซึ่งทั้งหมดมีกระบวนการอยู่ 

"แสวง บุญม"ี ยัน กกต. ลดความเข้มข้นกฎเหล็กช่วง 180 ไม่ได ้
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ส่วนกรณีท่ีรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ช่วยอุทกภัย ถูกวิจารณ์เรื่องการได้เปรียบเสียบเปรียบรัฐมนตรีนั้น ส่วนตัวขอย้อนถามว่า 

จะให้ท าอย่างไร เพราะใครเป็นรัฐบาล ก็ต้องท าเช่นนี้ เป็นหน้าที่ในการดูแลประชาชน กกต. ไม่มีอ านาจห้ามไม่ให้ลง 
แต่ลงไปแล้ว อย่าไปท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และ กกต. ไม่สามารถคลายล็อกความเข้มข้นของกฎเหล็ก 180 วันได้ 
ตามที่ ส.ส. ร้องขอ เพราะไม่สามารถลงพ้ืนที่ช่วยประชาชน โดยเฉพาะในช่ วงนี้ที่ เดือดร้อนจากพายุโนรูได้ 
แต่ย้ าว่าการลงพ้ืนที่ของ ส.ส. ไปเยี่ยม พูดคุย สามารถท าได้อยู่แล้ว เหมือนการหาเสียง 

ทั้งนี้ แต่อย่าไปให้ทรัพย์สิน เงินทอง หรือถุงยังชีพ ที่มีมูลค่า ซึ่งคือการไม่ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และ กกต.
ไม่สามารถยกเว้นกฎหมายได้ และเม่ือปี 2562 ก็ใช้เกณฑ์เดียวกัน โดยการหาเสียงสามารถพูดผลงาน นโยบายหาเสียง 
หาคะแนนนิยม ออกรายการวิทยุ ทีวี โดยไม่พูดจาใส่ร้ายบุคคลอ่ืนได้ ไม่ผิดกฎหมาย 

ส่วน กกต. ที่ยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้ เพราะกฎหมายลูก 2 ฉบับ ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
จึงไม่มีอ านาจแบ่งเขต พร้อมยืนยัน กกต. ไม่หนักใจ หลังถูกทัวร์ลง และต้องชี้แจงรายละเอียดต่าง  ๆ หลายรอบ 
หรือถูกตั้งข้อสงสัยการท าหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมือง ซึ่งย้ าว่า กกต. ด าเนินการตรวจสอบอยู่ 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/politics/378887931  
 
 
  

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887931
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วันที่ 29 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แก่ประชาชน เพ่ือเสนอแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนโดยกลไกของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน ในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ที่จะมีขึ้น โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลง 
ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการปกครองฯ 
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วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
พิธี เปิดโครงการ ศส.ปชต. กาญจนบุรี  start up (เริ่มต้น) สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่ งยืน โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดกาญจนบุรีและเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการให้การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การบูรณาการขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคพลเมือง 
การส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพธิีเปิดโครงการ ศส.ปชต. กาญจนบุรี start up (เริ่มต้น) 

สู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ทาง ศส.ปชต.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการ ศต.ปชต. 
start up (เริ่มต้น) สู่ความเข้มแข็ง โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ ศส.ปชต. start up (เริ่มต้น) สู่ความเข้มแข็ง และ นายสายชล ตันมันทองประธาน ศส.ปชต.จว.กาญจนบุรี กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์โครงการฯ  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผอ.สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน 
ผอ.สนง.กกต.จว.ราชบุรี นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รอง ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรี นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน
สืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวั ดกาญจนบุรี  นายธนกฤต สนองสิทธิ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานการเลือดตั้งช านาญการ นายปฤศนัย บุตรส าเนา  
พนักงานปฏิบัติการ สนง.กกต. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสายชล ตันมันทอง ประธาน ศส.ปชต.กาญจนบุรี 
และคณะกรรมการ ศส.ปชต. 13 อ าเภอ จ านวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ศส.ปชต. ที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะ
ปฎิบัติหน้าที่ ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เชื่อได้ว่าอาจจะมีการแข่งขันที่เข้มข้น 
แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง 
อ้างอิง :  https://www.opt-news.com/news-highlight/29422  

รองเลขาธิการ กกต. ลงพื้นที่ เปิดโครงการ start up สู่ความเข้มแขง็  

https://www.opt-news.com/news-highlight/29422
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วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ทาง ศส.ปชต.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการ ศต.ปชต. 
start up (เริ่มต้น) สู่ความเข้มแข็ง โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ ศส.ปชต. start up (เริ่มต้น) สู่ความเข้มแข็ง และ นายสายชล ตันมันทองประธาน ศส.ปชต.จว.กาญจนบุรี กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์โครงการฯ  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผอ.สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน 
ผอ.สนง.กกต.จว.ราชบุรี นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รอง ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรี นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน
สืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวั ดกาญจนบุรี  นายธนกฤต สนองสิทธิ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานการเลือดตั้งช านาญการ นายปฤศนัย บุตรส าเนา  
พนักงานปฏิบัติการ สนง.กกต. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายสายชล ตันมันทอง ประธาน ศส.ปชต.กาญจนบุรี 
และคณะกรรมการ ศส.ปชต. 13 อ าเภอ จ านวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ศส.ปชต. ที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ 
ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เชื่อได้ว่าอาจจะมีการแข่งขันที่เข้มข้น แต่ทุกอย่าง
ต้องอยู่ในกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.siameagle.com/14699-2/  

รองเลขาธิการ กกต. ลงพ้ืนที่ เปิดโครงการ start up สู่ความเข้มแขง็ 

https://www.siameagle.com/14699-2/
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วันที่ 29 กันยายน 2565 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า 
นายคณิศร นุชนาฏ และคณะ ร่วมกิจกรรมนิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรมของตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และร่วมสังเกตการณ์การถ่ายท าคลิปวีดีทัศน์ “ภารกิจ กกต. สู่เมืองแห่งป่าเขา
และชนเผ่าหลากหลายกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของสาขาพรรคการเมือง สาขาเล็กในป่าใหญ่ กกต.  ตาก” 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนการเสนอข่าวสารข้อมูล 
และสร้างความเข้าใจของประชาชนให้เข้าถึงบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายชูชาติ สุขสงวน 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตาก หัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้การต้อนรับ ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายท าคลิปวีดีทัศน์ “ภารกิจ กกต. สู่เมืองแห่งป่าเขาและชนเผ่าหลากหลาย 

กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของสาขาพรรคการเมือง สาขาเล็กในป่าใหญ่ กกต. ตาก” 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2565 
เพ่ือพิจารณามีความเห็นประกอบค าสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ และ นายสมยศ อักษร พร้อมด้วย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
หรือผู้แทน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220929000095

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

1

https://siamrath.co.th/n/386505
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
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 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220929000095

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220929000095

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:17
หัวข้อข่าว: เปิดกฎเหล็ก'กกต.'อะไรควรทำ - ไม่ควรทำช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220929000095

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

6

https://siamrath.co.th/n/386505
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ยันกฎเหล็กเลือกตั้ง ผ่อนไม่ได้ ไม่หนักใจแม้ทัวร์ลง

รหัสข่าว: I-I220928002742

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

7

https://www.matichon.co.th/politics/news_3587632
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: กกต.ลุยสอบป้ายต้อนรับ ‘บิ๊กป้อม’ ยันกฎเหล็กเลือกตั้ง ผ่อนไม่ได้ ไม่หนักใจแม้ทัวร์ลง

รหัสข่าว: I-I220928002742

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

8

https://www.matichon.co.th/politics/news_3587632
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ลั่นไม่หนักใจทัวร์ลงยับกฎเหล็กคุมเข้มหาเสียง 180 วัน! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002704

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

9

https://www.dailynews.co.th/news/1520207/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ลั่นไม่หนักใจทัวร์ลงยับกฎเหล็กคุมเข้มหาเสียง 180 วัน! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002704

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

10

https://www.dailynews.co.th/news/1520207/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ลั่นไม่หนักใจทัวร์ลงยับกฎเหล็กคุมเข้มหาเสียง 180 วัน! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002704

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

11

https://www.dailynews.co.th/news/1520207/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. ยืนยันไม่สามารถคลายล็อกข้อห้าม 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งได้ หลัง ส.ส. เรียกร้อง

รหัสข่าว: I-I220928002688

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

12

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220928151058853
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. ยืนยันไม่สามารถคลายล็อกข้อห้าม 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งได้ หลัง ส.ส. เรียกร้อง

รหัสข่าว: I-I220928002688

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

13

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220928151058853
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. ยืนยันไม่สามารถคลายล็อกข้อห้าม 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งได้ หลัง ส.ส. เรียกร้อง

รหัสข่าว: I-I220928002688

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

14

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220928151058853
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:36
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นคลายกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ แนะเยี่ยมชาวบ้าน อย่าแจกทรัพย์สิน

รหัสข่าว: I-I220928002699

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

15

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1029427
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:36
หัวข้อข่าว: กกต.ลั่นคลายกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ แนะเยี่ยมชาวบ้าน อย่าแจกทรัพย์สิน

รหัสข่าว: I-I220928002699

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:40
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจทัวร์ลง ยัน คลายกฎเหล็กไม่ได้ เร่ง สอบป้ายต้อนรับ 'ป้อม'

รหัสข่าว: I-I220928002708

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

17
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:40
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจทัวร์ลง ยัน คลายกฎเหล็กไม่ได้ เร่ง สอบป้ายต้อนรับ 'ป้อม'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:40
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจทัวร์ลง ยัน คลายกฎเหล็กไม่ได้ เร่ง สอบป้ายต้อนรับ 'ป้อม'

รหัสข่าว: I-I220928002708
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:44
หัวข้อข่าว: สั่งสอบแล้ว! ป้าย "บิ๊กป้อม" ที่เพชรบูรณ์ "กกต." ชี้ออกกฎห้ามดูแล ปชช.ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220928002723

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:44
หัวข้อข่าว: สั่งสอบแล้ว! ป้าย "บิ๊กป้อม" ที่เพชรบูรณ์ "กกต." ชี้ออกกฎห้ามดูแล ปชช.ไม่ได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:56
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี"ลั่นกกต.ลดความเข้มข้นกฎเหล็กช่วง 180 ไม่ได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:56
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี"ลั่นกกต.ลดความเข้มข้นกฎเหล็กช่วง 180 ไม่ได้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: กฎระเบียบซับซ้อนสร้างปัญหา ลต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: กฎระเบียบซับซ้อนสร้างปัญหา ลต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจงปลดล็อกกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ เตือนลงพื้นที่อย่าแจกถุงยังชีพที่มีมูลค่า

รหัสข่าว: I-I220928003010

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

27
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจงปลดล็อกกฎเหล็ก 180 วันไม่ได้ เตือนลงพื้นที่อย่าแจกถุงยังชีพที่มีมูลค่า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: ประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นซื้อเสียงยังมีอิทธิพล-แนะกกต.จัดเลือกตั้งล่วงหน้า | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003154

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: 'พระปกเกล้า'เผยผลวิจัยเลือกตั้งท้องถิ่น 70%ไม่เลือกผู้สมัครซื้อเสียง เชื่อซื้อเสียงมีอิทธิพลจูงใจได้

รหัสข่าว: I-I220928003260

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:16
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.ตั้งเป้า "เลือกตั้งดี-มีประสิทธิภาพ" แพร่ผลคะแนนลงเว็บป้องครหา

รหัสข่าว: I-I220928003705

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I220928003705

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

39

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1029512
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:40
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้แจง เกณฑ์การหาเสียงช่วง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220929000842

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: ตัวแทนกกต. ชี้กฎเหล็ก 180 วัน งานศพ มอบ 'หลีดดอกไม้' ได้บุญมากกว่า 'หลีดพัดลม'

รหัสข่าว: I-I220929000952

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: ตัวแทนกกต. ชี้กฎเหล็ก 180 วัน งานศพ มอบ 'หลีดดอกไม้' ได้บุญมากกว่า 'หลีดพัดลม'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: 'รองเลขาฯ กกต.' แจงข้อสงสัยการหาเสียง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220929001013

 thereporters.co Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:19
หัวข้อข่าว: กาญจนบุรี-รองเลขาธิการ กกต.(ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ เปิดโครงการ Start up สู่ความเข้มแข็ง "ประธานสายชล”

รหัสข่าว: I-I220929000100

 siameagle.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต.(ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ เปิดโครงการ Start up สู่ความเข้มแข็ง "ประธานสายชล" ให้การต้อน...

รหัสข่าว: I-I220929000157

 opt-news.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ในช่วงการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220929000620

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

68

https://www.chiangmainews.co.th/news/2746841/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปธ.กมธ.กิจการสภาฯ ให้กกต.วางกรอบทำงานกมธ.-หาเสียงออนไลน์ ป้องป้าย "บิ๊กป้อม" ไม่ส่อจูงใจ

รหัสข่าว: I-I220928002687

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000093182
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปธ.กมธ.กิจการสภาฯ ให้กกต.วางกรอบทำงานกมธ.-หาเสียงออนไลน์ ป้องป้าย "บิ๊กป้อม" ไม่ส่อจูงใจ

รหัสข่าว: I-I220928002687

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000093182
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:42
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯฝากกกต.กำหนดกรอบหาเสียงผ่านออนไลน์

รหัสข่าว: I-I220928002714

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1027167
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:42
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯฝากกกต.กำหนดกรอบหาเสียงผ่านออนไลน์

รหัสข่าว: I-I220928002714

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1027167
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: กมธ.ให้การบ้าน กกต. กำหนดกรอบ การทำงานกมธ.

รหัสข่าว: I-I220928002736

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_418910/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: กมธ.ให้การบ้าน กกต. กำหนดกรอบ การทำงานกมธ.

รหัสข่าว: I-I220928002736

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

74

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_418910/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:08
หัวข้อข่าว: อนันต์ ให้การบ้าน กกต. กำหนดกรอบหาเสียงออนไลน์ หวั่นคนมีทุนมากได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220928002782

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3587690
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:08
หัวข้อข่าว: อนันต์ ให้การบ้าน กกต. กำหนดกรอบหาเสียงออนไลน์ หวั่นคนมีทุนมากได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220928002782

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3587690
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:37
หัวข้อข่าว: 'ชวน' ขอบคุณ กกต. กำหนดแนวทางหาเสียง 180 วัน ชัดเจน สั่งสภาฯ ออกคู่มือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002701

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:37
หัวข้อข่าว: 'ชวน' ขอบคุณ กกต. กำหนดแนวทางหาเสียง 180 วัน ชัดเจน สั่งสภาฯ ออกคู่มือเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002701

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/mDY8sIXHw
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ชวน" ขอบคุณ กกต.ชี้ชัดแนวทางหาเสียง เตือน ส.ส.ให้ระวังอย่าเสี่ยง

รหัสข่าว: I-I220928002738

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000093210
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "ชวน" ช่วยชีวิต ส.ส. ออกคู่มือเลือกตั้งกรอบ 180 วัน อะไรทำได้ไม่ได้ ขอบคุณ กกต. กำหนดแนวทางชัดเป็น...

รหัสข่าว: I-I220928002830

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: "ชวน" ช่วยชีวิต ส.ส. ออกคู่มือเลือกตั้งกรอบ 180 วัน อะไรทำได้ไม่ได้ ขอบคุณ กกต. กำหนดแนวทางชัดเป็น...

รหัสข่าว: I-I220928002830

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/chwn-chwychiiwit-s-s-kkhuumuue-eluue-ktangkr-b-180-wan-aairthamaidaimaid-kh-bkhun-kkt-kamhndaenwthaangchadepnpraoychnt-kaarptibati
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: "ชวน" ให้ฝ่ายกฎหมายสภาฯศึกษากฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000976

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: "ชวน" ให้ฝ่ายกฎหมายสภาฯศึกษากฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000976

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1026869
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: "ชวน" ขอบคุณกกต.แจงกรอบ 180 ชัดเจนขึ้น ชงฝ่ายกม.สภาฯออกคู่มืออะไรทำได้ไม่ได้แจกส.ส.ทั้งสภา

รหัสข่าว: I-I220929001010

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: "ชวน" ขอบคุณกกต.แจงกรอบ 180 ชัดเจนขึ้น ชงฝ่ายกม.สภาฯออกคู่มืออะไรทำได้ไม่ได้แจกส.ส.ทั้งสภา

รหัสข่าว: I-I220929001010

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

85

https://siamrath.co.th/n/386282
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' เตรียมแก้ไขป้ายหาเสียงพักหนี้ 3 ปี แจงติดตั้งก่อนกฎเหล็ก 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220928002743

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' เตรียมแก้ไขป้ายหาเสียงพักหนี้ 3 ปี แจงติดตั้งก่อนกฎเหล็ก 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220928002743

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/231520/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" แจง เร่งทำความเข้าใจสมาชิกพรรคทำตามระเบียบกกต. ชี้ "ศรีสุวรรณ" ร้องเป็นเรื่องที่เกิดก่อน...

รหัสข่าว: I-I220928002844

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" แจง เร่งทำความเข้าใจสมาชิกพรรคทำตามระเบียบกกต. ชี้ "ศรีสุวรรณ" ร้องเป็นเรื่องที่เกิดก่อน...

รหัสข่าว: I-I220928002844

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/386404
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ภท. แนะสมาชิกยึดข้อปฎิบัติกกต.เคร่งครัด เร่งแก้ไขป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928002896

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/238427
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ภท. แนะสมาชิกยึดข้อปฎิบัติกกต.เคร่งครัด เร่งแก้ไขป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220928002896

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/238427
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: "อนุทิน"ให้ฝ่ายกม.แนะภท.ทำตามกฎเหล็กกกต.

รหัสข่าว: I-I220928003127

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1027314
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: "อนุทิน"ให้ฝ่ายกม.แนะภท.ทำตามกฎเหล็กกกต.

รหัสข่าว: I-I220928003127

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1027314
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:41
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน'ย้ำภท.ยึดระเบียบกกต.เคร่งครัด มอบฝ่ายกฎหมายติวเข้มสมาชิก

รหัสข่าว: I-I220928002711

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/683046
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:41
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน'ย้ำภท.ยึดระเบียบกกต.เคร่งครัด มอบฝ่ายกฎหมายติวเข้มสมาชิก

รหัสข่าว: I-I220928002711

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/683046
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ทำอะไรได้-ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002754

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-campaign-rules/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ทำอะไรได้-ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002754

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-campaign-rules/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ทำอะไรได้-ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002754

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-campaign-rules/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ทำอะไรได้-ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928002754

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-campaign-rules/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ‘สถาบันพระปกเกล้า’กางผลประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นคนสนใจเทศบาลมากสุด

รหัสข่าว: I-I220928002872

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

100

https://www.naewna.com/politic/683078
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ‘สถาบันพระปกเกล้า’กางผลประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นคนสนใจเทศบาลมากสุด

รหัสข่าว: I-I220928002872

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/683078
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 17:36
หัวข้อข่าว: ‘สถาบันพระปกเกล้า’กางผลประเมินเลือกตั้งท้องถิ่นคนสนใจเทศบาลมากสุด

รหัสข่าว: I-I220928002872

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

102

https://www.naewna.com/politic/683078
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: วงถกพระปกเกล้า ชี้โจทย์ใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น หลังได้ผู้ชนะ คนในพื้นที่ ต้องไม่แตกแยก

รหัสข่าว: I-I220928003139

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

103

https://www.matichon.co.th/politics/news_3587813
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: วงถกพระปกเกล้า ชี้โจทย์ใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น หลังได้ผู้ชนะ คนในพื้นที่ ต้องไม่แตกแยก

รหัสข่าว: I-I220928003139

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3587813
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: วงถกพระปกเกล้า ชี้โจทย์ใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น หลังได้ผู้ชนะ คนในพื้นที่ ต้องไม่แตกแยก

รหัสข่าว: I-I220928003139

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3587813
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: ติวเข้มกกต.จังหวัด‘กฎ180วัน’

รหัสข่าว: I-I220928003639

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/230816/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: ติวเข้มกกต.จังหวัด‘กฎ180วัน’

รหัสข่าว: I-I220928003639

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: ติวเข้มกกต.จังหวัด‘กฎ180วัน’

รหัสข่าว: I-I220928003639

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: ติวเข้มกกต.จังหวัด‘กฎ180วัน’

รหัสข่าว: I-I220928003639

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:47
หัวข้อข่าว: ติวเข้มกกต.จังหวัด‘กฎ180วัน’

รหัสข่าว: I-I220928003639

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/230816/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:16
หัวข้อข่าว: กกต. ไม่คลายระเบียบ กกต. 180 วัน การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928003704

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/597161
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:16
หัวข้อข่าว: กกต. ไม่คลายระเบียบ กกต. 180 วัน การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220928003704

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/597161
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:46
หัวข้อข่าว: "พปชร." อึดอัดกฎเหล็ก "กกต." ข้อจำกัดมาก "บิ๊กป้อม" สั่งส.ส.ลงพื้นที่ช่วงพายุโนรู

รหัสข่าว: I-I220928003423

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/298271
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:46
หัวข้อข่าว: "พปชร." อึดอัดกฎเหล็ก "กกต." ข้อจำกัดมาก "บิ๊กป้อม" สั่งส.ส.ลงพื้นที่ช่วงพายุโนรู

รหัสข่าว: I-I220928003423

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

114

https://www.banmuang.co.th/news/politic/298271
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3586572
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎ 180 วัน ไม่ห้ามนายกฯ-รมต.ลงพื้นที่ช่วย ปชช. 'ป้อม' ดีใจหาก ตู่' คัมแบ๊กหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220928003887

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

121

https://www.matichon.co.th/politics/news_3586572
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" กำชับ ส.ส. ปฏิบัติตามคำสั่ง กกต.

รหัสข่าว: I-I220928003044

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_419031/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" กำชับ ส.ส. ปฏิบัติตามคำสั่ง กกต.

รหัสข่าว: I-I220928003044

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_419031/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" บอก กำชับสมาชิก-ส.ส. พปชร.ทำตามคำสั่งกกต.

รหัสข่าว: I-I220928003135

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/386423
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" แจกเสื้อส.ส.หน้าตัวเองพร้อมวลีเด็ด "ใจบันดาลแรง" กำชับลูกพรรคยึดตามกฎกกต.

รหัสข่าว: I-I220928003148

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000093269
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" แจกเสื้อส.ส.หน้าตัวเองพร้อมวลีเด็ด "ใจบันดาลแรง" กำชับลูกพรรคยึดตามกฎกกต.

รหัสข่าว: I-I220928003148

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000093269
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มกฎเหล็ก กกต. อึดอัดข้อจำกัดเยอะ "บิ๊กป้อม" สั่ง ขยันลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220928003149

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512422
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: 'เด็กพปชร.' ข้องใจกกต. ห้ามบริจาค ช่วยเหลือปชช. ย้อนถามแล้วจะเป็นส.ส.ทำไม

รหัสข่าว: I-I220929001472

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: 'เด็กพปชร.' ข้องใจกกต. ห้ามบริจาค ช่วยเหลือปชช. ย้อนถามแล้วจะเป็นส.ส.ทำไม

รหัสข่าว: I-I220929001472

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/231415/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มส.ส.กฎเหล็ก กกต. 'ประธานวิปรัฐบาล' ยอมรับอึดอัดข้อจำกัดเยอะ! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002993

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521040/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มส.ส.กฎเหล็ก กกต. 'ประธานวิปรัฐบาล' ยอมรับอึดอัดข้อจำกัดเยอะ! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002993

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521040/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: พปชร.ติวเข้มส.ส.กฎเหล็ก กกต. 'ประธานวิปรัฐบาล' ยอมรับอึดอัดข้อจำกัดเยอะ! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928002993

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521040/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย จี้ กกต.รีบแบ่งเลือกตั้ง 400 เขตให้ชัด เพื่อความเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220928003152

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512466
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย จี้ กกต.รีบแบ่งเลือกตั้ง 400 เขตให้ชัด เพื่อความเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220928003152

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512466
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย จี้ กกต.รีบแบ่งเลือกตั้ง 400 เขตให้ชัด เพื่อความเท่าเทียม

รหัสข่าว: I-I220928003152

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2512466
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:28
หัวข้อข่าว: เดือด!! "เต้น" ซัดกฎเหล็ก กกต.มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล-ด้อยค่า

รหัสข่าว: I-I220928003729

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/386499
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:28
หัวข้อข่าว: เดือด!! "เต้น" ซัดกฎเหล็ก กกต.มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล-ด้อยค่า

รหัสข่าว: I-I220928003729

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/386499
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ณัฐวุฒิ ซัด กฎเหล็กกกต. มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล ด้อยค่าปชช.แค่เหยื่อนักการเมือง

รหัสข่าว: I-I220928003163

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

143

https://www.matichon.co.th/politics/news_3588087
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ณัฐวุฒิ ซัด กฎเหล็กกกต. มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล ด้อยค่าปชช.แค่เหยื่อนักการเมือง

รหัสข่าว: I-I220928003163

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3588087
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:38
หัวข้อข่าว: จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง-8ปีรัฐถลุงเกือบ4แสนล้านแก้น้ำท่วม-แล้ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003394

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521549/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:38
หัวข้อข่าว: จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง-8ปีรัฐถลุงเกือบ4แสนล้านแก้น้ำท่วม-แล้ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003394

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

146

https://www.dailynews.co.th/news/1521549/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:38
หัวข้อข่าว: จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง-8ปีรัฐถลุงเกือบ4แสนล้านแก้น้ำท่วม-แล้ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003394

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521549/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:38
หัวข้อข่าว: จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง-8ปีรัฐถลุงเกือบ4แสนล้านแก้น้ำท่วม-แล้ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003394

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521549/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 19:38
หัวข้อข่าว: จี้ ‘กกต.’ ผ่อนคลายการหาเสียง-8ปีรัฐถลุงเกือบ4แสนล้านแก้น้ำท่วม-แล้ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220928003394

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1521549/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย จี้ กกต. คลายล็อกกฎหาเสียง 180 วัน ปิดกั้น ส.ส.ช่วยประชาชน

รหัสข่าว: I-I220929000981

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1063723
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย จี้ กกต. คลายล็อกกฎหาเสียง 180 วัน ปิดกั้น ส.ส.ช่วยประชาชน

รหัสข่าว: I-I220929000981

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1063723
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย จี้ กกต. คลายล็อกกฎหาเสียง 180 วัน ปิดกั้น ส.ส.ช่วยประชาชน

รหัสข่าว: I-I220929000981

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1063723
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:26
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ขอ กกต.ทบทวนกฎเหล็กให้ฝ่ายการเมืองช่วยภัยพิบัติ ซัด รบ.ถลุง 4 แสนล้านแก้น้ำท่วมเหลว

รหัสข่าว: I-I220929000116

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

153

https://voicetv.co.th/read/HUX1Kpnoq
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 02:26
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ขอ กกต.ทบทวนกฎเหล็กให้ฝ่ายการเมืองช่วยภัยพิบัติ ซัด รบ.ถลุง 4 แสนล้านแก้น้ำท่วมเหลว

รหัสข่าว: I-I220929000116

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/HUX1Kpnoq
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: ชี้กติกากกต.ช่องโหว่อื้อ-ติงหาเสียงนอกเวลาราชการ-ใช้เงินหลวงเดินทาง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220929000956

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1518522/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: ชี้กติกากกต.ช่องโหว่อื้อ-ติงหาเสียงนอกเวลาราชการ-ใช้เงินหลวงเดินทาง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220929000956

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1518522/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000963

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-308/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000963

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-308/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000963

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-308/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000963

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-308/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เปิด 5 ช่องโหว่กฎเหล็ก กกต.

รหัสข่าว: I-I220929000963

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

161

https://workpointtoday.com/politics-308/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: 'อดีตกกต.' ชี้ 'กฎเหล็กกกต.' ช่องโหว่อื้อ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เอาเปรียบพรรคอื่นได้

รหัสข่าว: I-I220929000823

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

162

https://www.thaipost.net/politics-news/231220/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: 'อดีตกกต.' ชี้ 'กฎเหล็กกกต.' ช่องโหว่อื้อ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เอาเปรียบพรรคอื่นได้

รหัสข่าว: I-I220929000823

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/231220/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I220928003734

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/230754/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I220928003734

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/230754/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23627
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: กระชับพื้นที่เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220929039078(28 ก.ย. 65/06:10)

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

Col.Inch: 40.30 ADValue:  (B/W)  40,300  (FC)  80,600
PRValue : (B/W)  120,900  (FC)  241,800(x3)

166



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12217
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: รีบ 'แบ่งเขตเลือกตั้ง'จังหวะ กกต.กู้ชื่อ 'องค์กรอิสระ'

รหัสข่าว: C-220929011018(29 ก.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 52.14 ADValue:  (B/W)  72,996  (FC)  83,424
PRValue : (B/W)  218,988  (FC)  250,272(x3)

167



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16272
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: วิพากษ์ข้อดี-ข้อด้อย กฎเหล็ก 180 วัน

รหัสข่าว: C-220929020047(29 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 130.65 ADValue:  (B/W)  156,780  (FC)  215,572.50
PRValue : (B/W)  470,340  (FC)  646,717.50(x3)

168



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16272
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: วิพากษ์ข้อดี-ข้อด้อย กฎเหล็ก 180 วัน

รหัสข่าว: C-220929020047(29 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 130.65 ADValue:  (B/W)  156,780  (FC)  215,572.50
PRValue : (B/W)  470,340  (FC)  646,717.50(x3)

169



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16272
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: วิพากษ์ข้อดี-ข้อด้อย กฎเหล็ก 180 วัน

รหัสข่าว: C-220929020047(29 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 130.65 ADValue:  (B/W)  156,780  (FC)  215,572.50
PRValue : (B/W)  470,340  (FC)  646,717.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23627
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-220929009053(29 ก.ย. 65/05:58)

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

Col.Inch: 19.68 ADValue:  (B/W)  19,680  (FC)  39,360
PRValue : (B/W)  59,040  (FC)  118,080(x3)

171


	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันท(9)
	00
	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 29 ก.ย. 65
	Binder1
	a1
	b00
	b0
	b1
	b1.1
	b1.2
	b1.3
	b1.4
	b1.5
	b1.6
	b1.7
	b1.8
	b1.9
	b1.10
	b2.1
	b2.3
	b3
	b3.1
	b5
	c1
	c1.1
	c1.2
	c1.3
	c2
	c2.1
	c2.2
	c2.3
	c2.4
	c3.1
	c3.2
	c3.3
	c3.4
	c3
	c4
	c4.1
	c4.2
	c4.4
	c4.5
	c5.1.1
	c5.1.2
	c5.1
	c5.2
	c5.3
	c5.4
	c5.7
	c5
	c6
	c7.1
	c7
	c8
	c8.2
	c8.3
	c12.2
	c12.3
	c12
	d1
	d3
	d5
	d6
	d9





