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ข่าวประจ าวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 150/2564 การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ แพ้โหวตโน ! กกต. ล าปาง เคาะวันเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. บ้านแลงเขต 3 อ.

เมืองล าปาง 
1 

2 โพสต์นิวส์ออนไลน์ กกต. ปากน้ า รับค าร้องผู้สมัครกลุ่มบางพลีใหญ่ก้าวหน้า เอาผิดผู้สมัครรายหนึ่ง 4 
3 ปราการนิวส์ออนไลน์ กกต. ปากน้ า รับค าร้องผู้สมัครกลุ่มบางพลีใหญ่ก้าวหน้า เอาผิดผู้สมัคร

รายหนึ่ง ตาม ม.65 ( 5 ) 
7 

4 NNT ออนไลน์ กกต. ประจ าจังหวัดสตูล ประกาศให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ 

10 

5 ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ร้อง กกต. ชลบุรี ผู้ได้รับเลือกตั้งนายก อบต. มาบโป่ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบต. มาบโป่ง ท าผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการใช้เงินซื้อเสียง 

12 

6 สยามรัฐออนไลน์ สองผัวเมีย บุกร้อง กกต. สระบุรี พบทุจริตแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งนายก อบต. 18 
7 สยามนิวส์ออนไลน์ สองผัวเมีย ร้อง กกต. พบทุจริตแจกเงินเลือกตั้งนายก อบต. 22 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ท็อปนิวส์ออนไลน์ กกต. เรียก “สนธิญา” สอบร้องยุบพรรคเพ่ือไทย ย้ าไม่ได้กลั่นแกล้ง 28 
2 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยมีหนาว 'สนธิญา' ให้ปากค า กกต. ปมร้องยุบพรรคแล้ว  

ย้ า ไม่ได้กลั่นแกล้ง 
30 

3 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน “สนธิญา” ให้ปากค า กกต. ยุบพรรคเพ่ือไทย ระบุ “ทักษิณ” สั่งการครอบง า 33 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิญา' รุดให้ปากค า 'กกต.' ยื่นยุบเพ่ือไทย ปม 'ทักษิณ' ครอบง าพรรค 34 
5   MGR ออนไลน์ "สนธิญา" ใหป้ากค า กกต. ยุบ พท. ขู่ถึงศาล รธน. มีหนาว ก่อนพบ ป.ป.ช.  

ขยี้ต่อกล่าวหา "บิ๊กตู่" แจกเงิน 
37 

6  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สนธิญา” ให้ถ้อยค า กกต.ปมรอ้งยุบ "เพ่ือไทย” ท้าฟ้องกลับถ้าไม่ใช่เรื่องจริง 40 
7  ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "สนธิญา” ให้ถ้อยค า กกต. ยื่นยุบเพื่อไทย ปม ”ทักษิณ” ครอบง าพรรค 42 
8  เฟซบุ๊ก GMlive  รัฐบาลเชิญ กกต. และวิปรัฐบาล หารือแนวทางการร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ 46 
9 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ขยายแผล ร้อง กกต. ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่าย "งานเลี้ยง

พรรคฝ่ายค้าน" ส่อขัด พรป. พรรคการเมืองหรือไม่ 
49 

10 มติชนออนไลน์ “วิษณุ” เผย ครม. ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 51 
11 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ "วิษณุ" รับ ครม. ยังไม่รู้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 52 
12 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' เผย ครม. ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 54 
13 Thejournalistclub "วิษณุ”ลั่น ! คณะรัฐมนตรียังไม่ก าหนดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 56 
14 TV5HD ออนไลน์ รองนายกรัฐมนตรี เผย เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังต้องรอ

ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย 
57 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ “วิษณุ” เผยรัฐบาลส่งร่างกม.ลูกเข้าสภาฯ ต้น ม.ค. ยังไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 58 
16 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ต้องรอสัญญาณจาก มท. 61 
17 Voice ออนไลน์ 'วิษณุ' เผย ครม. ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 63 
18 ท็อปนิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' เผย เตรียมส่ง กม. ลูก 2 ฉบับเข้าสภาฯ ต้น ม.ค. 65 65 
19 แนวหน้าออนไลน์ รัฐบาลเตรียมส่ง กม. ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ เข้าสภาฯ ต้น ม.ค. 65 66 
20 สยามรัฐออนไลน์ "โกวิทย์" สะกิด "บิ๊กตู่" ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. ยก ม.142 

ให้อ านาจ ครม. ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 
68 

21 มติชนออนไลน์ ศาล รธน. นัดชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. 5 แกนน า กปปส. พรุ่งนี้  
หลังศาลอาญาพิพากษาจ าคุก 

70 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เตือนความจ า "โกวิทย์" ยก ม.142 กม. เลือกตั้งท้องถิ่น ชี้เป็นอ านาจ 
"ครม." ก าหนด 

72 

23 แนวหน้าออนไลน์ 'พรรคพลัง' มุ่งเดิน 'สายกลาง' ประกาศนโยบาย-จัดทัพเตรียมสู้เลือกตั้ง 74 
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บทความ/ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 the101.world ออนไลน์ 1 ปีที่ไม่เหมือนเดิม : ส ารวจการปกครองท้องถิ่นไทยหลังผ่านพ้น 

การเลือกตั้ง อบจ. (และเทศบาล) 
78 

2 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : เลือกตั้งเร็วไหม ? 84 
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานการณ์ร้อน : ผู้ว่าฯ กทม. สนามสุดคึกคักที่น่าลุ้น 88 
4 MGR ออนไลน์ ข่าวลึกปมลับ : ลุ้นศาล รธน. ตัดสินคดี กปปส. เตรียมเลือกตั้งซ่อม 90 
5 คมชัดลึกออนไลน์ พรุ่งนี้ระทึก…อนาคต "ถาวร” ลุ้นเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา 93 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณา  
ค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณาค าของบประมาณ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 

เพ่ือพิจารณาหารือการด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเพื่อพิจารณาหารือการด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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รู้
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วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วย  

นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  

และคณะ ส ารวจสภาพอาคารที่ท าการสถานีเครื่องส่งวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมพ้ืนที่ว่างบริเวณรอบอาคาร  

ซึ่งขณะนี้ไม่ได้ด าเนินการออกอากาศ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนใช้ประโยชน์ในอนาคต ณ ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส ารวจสภาพอาคารทีท่ าการสถานีเครื่องส่งวทิยุ กรมประชาสมัพันธ์  

เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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ข่าวอ้างอิง 
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 postnewsonline11.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://postnewsonline11.blogspot.com/2021/12/postnews-online_7.html
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:11
หัวข้อข่าว: กกต.ปากน้ำ รับคำร้องผู้สมัครกลุ่มบางพลีใหญ่ก้าวหน้า เอาผิดผู้สมัครรายหนึ่ง ตาม ม.65 ( 5 )

รหัสข่าว: I-I211208000381

 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:52
หัวข้อข่าว: กกต.ประจำจังหวัดสตูล ประกาศให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เขตเลือกตั้งที่ 5...

รหัสข่าว: I-I211207001159

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211207123200526
https://thainews.prd.go.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: ชลบุรี # ร้อง กกต.ชลบุรี ผู้สได้รับเลือกตั้งนายก อบต.มาบโป่ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.มาบโป่ง...

รหัสข่าว: I-I211208000852

 chonnewstv.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chonnewstv.com/?p=71317
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หัวข้อข่าว: ชลบุรี # ร้อง กกต.ชลบุรี ผู้สได้รับเลือกตั้งนายก อบต.มาบโป่ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.มาบโป่ง...
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https://www.chonnewstv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: สองผัวเมีย บุกร้อง กกต.สระบุรี พบทุจริตแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งนายก อบต.

รหัสข่าว: I-I211208000305

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/303828
https://siamrath.co.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:50
หัวข้อข่าว: สองผัวเมีย ร้อง กกต.พบทุจริตแจกเงินเลือกตั้งนายก อบต.

รหัสข่าว: I-I211208000313

 siamnews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.siamnews.com/view-63283.html
https://www.siamnews.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09:21
หัวข้อข่าว: [Youtube - TOP NEWS] กกต.เรียก สนธิญา สอบร้องยุบพรรคเพื่อไทย ย้ำไม่ได้กลั่นแกล้ง | เล่าข่าวข้น | TOP...

รหัสข่าว: I-I211208001261

 youtube.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.youtube.com/watch?v=EAUfyn2EDTI
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยมีหนาว 'สนธิญา' ให้ปากคำกกต. ปมร้องยุบพรรคแล้ว ย้ำ ไม่ได้กลั่นแกล้ง

รหัสข่าว: I-I211207001180

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3579
วันที่: พุธ 8 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'ให้ปากคำกกต.ยุบพรรคเพื่อไทย ระบุ'ทักษิณ'สั่งการครอบงำชัด

รหัสข่าว: C-211208040074(8 ธ.ค. 64/04:44)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 52.38 ADValue:  (B/W)  62,856  (FC)  78,570
PRValue : (B/W)  188,568  (FC)  235,710(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16:16
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา' รุดให้ปากคำ 'กกต.' ยื่นยุบเพื่อไทย ปม 'ทักษิณ' ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I211207001642

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ให้ปากคำกกต.ยุบพท. ขู่ถึงศาลรธน.มีหนาว ก่อนพบป.ป.ช.ขยี้ต่อกล่าวหา "บิ๊กตู่" แจกเงิน

รหัสข่าว: I-I211208000322
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ให้ปากคำกกต.ยุบพท. ขู่ถึงศาลรธน.มีหนาว ก่อนพบป.ป.ช.ขยี้ต่อกล่าวหา "บิ๊กตู่" แจกเงิน

รหัสข่าว: I-I211208000322

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

38

https://mgronline.com/politics/detail/9640000121135
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ให้ปากคำกกต.ยุบพท. ขู่ถึงศาลรธน.มีหนาว ก่อนพบป.ป.ช.ขยี้ต่อกล่าวหา "บิ๊กตู่" แจกเงิน

รหัสข่าว: I-I211208000322

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

39

https://mgronline.com/politics/detail/9640000121135
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต.ปมร้องยุบ "เพื่อไทย” ท้าฟ้องกลับถ้าไม่ใช่เรื่องจริง

รหัสข่าว: I-I211208000356

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

40

https://www.bangkokbiznews.com/news/976066
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต.ปมร้องยุบ "เพื่อไทย” ท้าฟ้องกลับถ้าไม่ใช่เรื่องจริง

รหัสข่าว: I-I211208000356

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

41

https://www.bangkokbiznews.com/news/976066
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต. ยื่นยุบเพื่อไทย ปม ”ทักษิณ” ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I211207001712

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

42

https://www.thansettakij.com/politics/505895
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต. ยื่นยุบเพื่อไทย ปม ”ทักษิณ” ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I211207001712

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

43

https://www.thansettakij.com/politics/505895
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต. ยื่นยุบเพื่อไทย ปม ”ทักษิณ” ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I211207001712

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

44

https://www.thansettakij.com/politics/505895
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17:21
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ให้ถ้อยคำ กกต. ยื่นยุบเพื่อไทย ปม ”ทักษิณ” ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I211207001712

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

45

https://www.thansettakij.com/politics/505895
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: [Facebook - GMLive] #บัตรสองใบคนละเบอร์ #ฝายแม้วการเมือง #หยุดพรรคใหญ่!? . กลางเดือนนี้รัฐบาลจะเชิญ...

รหัสข่าว: I-I211208000803

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

46

https://m.facebook.com/101367553327102/posts/2423333217797179?_rdr
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: [Facebook - GMLive] #บัตรสองใบคนละเบอร์ #ฝายแม้วการเมือง #หยุดพรรคใหญ่!? . กลางเดือนนี้รัฐบาลจะเชิญ...

รหัสข่าว: I-I211208000803

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

47

https://m.facebook.com/101367553327102/posts/2423333217797179?_rdr
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: [Facebook - GMLive] #บัตรสองใบคนละเบอร์ #ฝายแม้วการเมือง #หยุดพรรคใหญ่!? . กลางเดือนนี้รัฐบาลจะเชิญ...

รหัสข่าว: I-I211208000803

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

48

https://m.facebook.com/101367553327102/posts/2423333217797179?_rdr
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ขยายแผล ร้องกกต.ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่าย "งานเลี้ยงพรรคฝ่ายค้าน" ส่อขัดพรป.พรรคการเมือง...

รหัสข่าว: I-I211207001075

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

49

https://siamrath.co.th/n/303720
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ขยายแผล ร้องกกต.ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่าย "งานเลี้ยงพรรคฝ่ายค้าน" ส่อขัดพรป.พรรคการเมือง...

รหัสข่าว: I-I211207001075

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

50

https://siamrath.co.th/n/303720
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:44
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ เผย ครม.ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001538

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

51

https://www.matichon.co.th/politics/news_3076011
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" รับ ครม. ยังไม่รู้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001570

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

52

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_248866/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" รับ ครม. ยังไม่รู้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001570

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

53

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_248866/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เผย ครม.ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001572

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

54

https://www.naewna.com/politic/620590
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เผย ครม.ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001572

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

55

https://www.naewna.com/politic/620590
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”ลั่น!คณะรัฐมนตรียังไม่กำหนดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211207001610

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

56

https://thejournalistclub.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2/
https://thejournalistclub.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: [Facebook - TV5HDOnline] รองนายกรัฐมนตรี เผย เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังต้องรอข้อมูลจาก...

รหัสข่าว: I-I211208000281

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

57

https://m.facebook.com/1735462810038299/posts/3000045366913364?_rdr
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผยรัฐบาลส่งร่างกม.ลูกเข้าสภาฯต้นม.ค.ยังไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208000297

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

58

https://www.dailynews.co.th/news/549242/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผยรัฐบาลส่งร่างกม.ลูกเข้าสภาฯต้นม.ค.ยังไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208000297

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

59

https://www.dailynews.co.th/news/549242/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผยรัฐบาลส่งร่างกม.ลูกเข้าสภาฯต้นม.ค.ยังไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208000297

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

60

https://www.dailynews.co.th/news/549242/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: เลือกผู้ว่ากทม.ต้องรอสัญญาณจากมท.

รหัสข่าว: I-I211208000339

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-838116
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:59
หัวข้อข่าว: เลือกผู้ว่ากทม.ต้องรอสัญญาณจากมท.

รหัสข่าว: I-I211208000339

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

62

https://tna.mcot.net/politics-838116
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย ครม. ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211208000342

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

63

https://voicetv.co.th/read/23tth2dsp
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย ครม. ยังไม่ลั่นระฆังเปิดสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211208000342

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

64

https://voicetv.co.th/read/23tth2dsp
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย เตรียมส่งกม.ลูก 2 ฉบับเข้าสภาฯ ต้นม.ค.65

รหัสข่าว: I-I211208000369

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

65

https://www.topnews.co.th/news/180478
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:57
หัวข้อข่าว: รัฐบาลเตรียมส่ง กม.ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ เข้าสภาฯ ต้น ม.ค.65

รหัสข่าว: I-I211207001600

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620599
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:57
หัวข้อข่าว: รัฐบาลเตรียมส่ง กม.ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ เข้าสภาฯ ต้น ม.ค.65

รหัสข่าว: I-I211207001600

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

67

https://www.naewna.com/politic/620599
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: "โกวิทย์" สะกิด "บิ๊กตู่" ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ยกม.142 ให้อำนาจครม.กำหนดวันเลือกตั้ง...

รหัสข่าว: I-I211208000849

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

68

https://siamrath.co.th/n/303892
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: "โกวิทย์" สะกิด "บิ๊กตู่" ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ยกม.142 ให้อำนาจครม.กำหนดวันเลือกตั้ง...

รหัสข่าว: I-I211208000849

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

69

https://siamrath.co.th/n/303892
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. 5 แกนนำกปปส.พรุ่งนี้ หลังศาลอาญาพิพากษาจำคุก

รหัสข่าว: I-I211208000385

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

70

https://www.matichon.co.th/politics/news_3076675
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัดชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. 5 แกนนำกปปส.พรุ่งนี้ หลังศาลอาญาพิพากษาจำคุก

รหัสข่าว: I-I211208000385

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

71

https://www.matichon.co.th/politics/news_3076675
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เตือนความจำ "โกวิทย์" ยก ม.142 กม.เลือกตั้งท้องถิ่น ชี้เป็นอำนาจ "ครม." กำหนด

รหัสข่าว: I-I211208000818

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976089
https://www.bangkokbiznews.com
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ปีที่: - ฉบับที่: 26354
วันที่: พุธ 8 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: ผู้ว่าฯกทม.สนามสุดคึกคักที่น่าลุ้น

รหัสข่าว: C-211208004086(8 ธ.ค. 64/04:38)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 59.48 ADValue:  (B/W)  65,428  (FC)  124,908
PRValue : (B/W)  196,284  (FC)  374,724(x3)
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หัวข้อข่าว: ข่าวลึกปมลับ : ลุ้นศาล รธน. ตัดสินคดี กปปส.เตรียมเลือกตั้งซ่อม
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้ระทึก…อนาคต "ถาวร” ลุ้นเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา
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