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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 16 ธนัวาคม 2564 

 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คข้ันตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต. ทั่วประเทศ 1 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ รายการ "ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” อ านาจเจริญ 8 
2 MGR ออนไลน์ ส่อวุ่นเลือกนายก อบต. ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดัน กกต.

รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ 
11 

3 news1 ออนไลน์ ส่อวุ่นเลือกนายก อบต. ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดัน กกต.
รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ 

13 

4 Theworldnews 
ออนไลน์ 

ส่อวุ่นเลือกนายก อบต. ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดัน กกต.
รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ 

15 

5 สยามรัฐออนไลน์ เลือกนายก อบต. ท่าตูม ส่อวุ่น ! ชาวบ้านโวยขาใหญ่กดดัน กกต. หนัก
เร่งรับรองทั้งที่ร้องทุจริตอ้ือ 

16 

6 Missionthailand 
ออนไลน์ 

เลือกนายก อบต. ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ส่อวุ่น โวยขาใหญ่ 
กดดันหนักให ้กกต. ประกาศรับรองผู้ได้คะแนนเสียงอันดับ 1  
ทั้งท่ีมีเรื่องร้องเรียนอื้อ 

18 

7 พิมพ์ไทยออนไลน์ ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบต. เมืองแปดริ้วร้อง ปปป. และ กกต. กลาง
ตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเครือญาติเลือกตั้ง เมื่อ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา 

21 

8 Thaitabloid ออนไลน์ ร้อง กกต. ตรวจสอบเลือกตั้งเมอืงแปดริ้วแจกของให้ชาวบ้าน ลงเฟชบุ๊กชี้น า 25 
9 MGR ออนไลน์ ร้อง ปปป. สอบก านันแปดริ้ว โพสต์เฟซฯ ช่วยเมีย ชิงเก้าอ้ี นายก อบต. 28 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ บุกร้อง ปปป. ตรวจสอบก านันดัง วางตัวไม่เป็นกลาง โพสต์เฟซหาเสียงให้ภรรยา 31 
11 ส านักข่าวอิศราออนไลน์ ป.ป.ช. ชี้มูล 'เสน่ห์ ทองศักดิ์' อดีต นายก อบต. เขากอบ ปมบ่ายเบี่ยง

อนุญาตสร้างบ้าน ปชช. 
34 

12 หนังสือพิมพ์มติชน นักวิชาการส่อง 2 พ.ร.ป. 'ร่างกกต. - ฉบับรบ.' 38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 Voicetv ออนไลน์ 'ประวิตร' ย้ าชัด 'พลังประชารัฐ' ไม่ส่งชิง 'ผู้ว่าฯ กทม.' 41 
14 7HD ออนไลน์ ทุกพรรคส่งลงเลือกตั้งสนามใหญ่ และท้องถิ่น 43 
15 Khaoja ออนไลน์ “อัศวิน” พ้อไร้พรรคทาบทามลงชิง ผู้ว่าฯ กทม. รอ กกต. เคาะวัน ค่อยตัดสินใจ 45 
16 ข่าวสดออนไลน์ “อัศวิน” พ้อไร้พรรคทาบทามลงชิง ผู้ว่าฯ กทม. รอ กกต. เคาะวัน ค่อยตัดสินใจ 46 
17 เนชั่นทีวีออนไลน์ "จักพันธ์ - ต่อศักดิ์" รายงานตัวต่อสภา หลังเลื่อนล าดับแทน ส.ส. 

พ้นสมาชิกภาพ 
48 

18 คมชัดลึกออนไลน์ "จักพันธ์ - ต่อศักดิ์" 2 ส.ส. ปา้ยแดง รายงานตัวต่อสภา 51 
19 ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์ 14 พรรคเล็กยื่น กมธ. พัฒนาการเมืองฯ 53 

 
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1  ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : เลือกผู้ว่าฯ กทม. 55 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานการณ์ร้อน : มาตรา 142 แช่แข็งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 57 
3 ข่าวสดออนไลน์  ทิ้งหมัดเข้ามุม : ยิ่งยื้อเวลา ก็ยิ่งไม่สงบ 58 
3 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
พปชร. ป่วนหลังผู้ว่าฯ หมูป่าเท จับโป๊ะ "ดร.เอ้" ศิษย์ไอน์สไตน์ 
"ก้าวไกล" รอเคาะกลาง ม.ค. 65 

61 

4 แนวหน้าออนไลน์ ซุบซิบ กทม. : 16 ธันวาคม 2564 63 
5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ข้าพระบาททาสประชาชน : คืนประชาธิปไตย ให้กรุงเทพมหานคร 64 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลนาเมือง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) โดยมี  นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอ าเภอเสลภูมิ 
นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด นายนวัต บุญศรี  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
และร่วมสังเกตการณ์ พร้อมร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลนาเมอืง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จังหวดัร้อยเอด็ 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ประชุมร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและปัญหา อุปสรรค การจัดการเลือกตั้ง  
โดยมี นายวิรัตน์  เจริญวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ  
และนายสมชาย เทพอารีนันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราก าร  
ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายอนุชา จันทร์สุริยา ผู้แทนประธาน

กรรมการการเลือกตั้ง นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง (ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์)  

นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ 

ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง (นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี) นางศรีพา ปานกุล  ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง 

(นายปกรณ์ มหรรณพ) นายชวลิต ชูขจร ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) นายปรีชา  

เอื้ออนันตธนกุล ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

  

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   

 



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

1

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

2

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

3

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

4

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

5

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

6

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: เช็คขั้นตอนยื่นบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" หาเสียง ผู้สมัคร อบต.ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I211215002799

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

7

https://www.bangkokbiznews.com/news/977337
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: รายการ "ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” อำนาจเจริญ

รหัสข่าว: I-I211216000669

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

8

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211215214901751
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: รายการ "ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” อำนาจเจริญ

รหัสข่าว: I-I211216000669

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

9

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211215214901751
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: รายการ "ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” อำนาจเจริญ

รหัสข่าว: I-I211216000669

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

10

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211215214901751
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายกอบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดันกกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216000658

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

11

https://mgronline.com/politics/detail/9640000124027
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายกอบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดันกกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216000658

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

12

https://mgronline.com/politics/detail/9640000124027
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายกอบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดันกกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216000655

 news1live.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

13

https://news1live.com/detail/9640000124027
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายกอบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดันกกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216000655

 news1live.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

14

https://news1live.com/detail/9640000124027
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายก อบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดัน กกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216001767

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

15

https://theworldnews.net/th-news/s-wuneluue-knaayk-bt-thaatuum-praacchiin-ecch-owykhaaaihykddan-kkt-rabr-ngphuuchna-thangthiithuukr-ngeriiyn-uue
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: เลือกนายกฯอบต.ท่าตูม ส่อวุ่น! ชาวบ้านโวยขาใหญ่กดดันกกต.หนักเร่งรับรองทั้งที่ร้องทุจริตอื้อ

รหัสข่าว: I-I211215002818

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

16

https://siamrath.co.th/n/306022
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: เลือกนายกฯอบต.ท่าตูม ส่อวุ่น! ชาวบ้านโวยขาใหญ่กดดันกกต.หนักเร่งรับรองทั้งที่ร้องทุจริตอื้อ

รหัสข่าว: I-I211215002818

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

17

https://siamrath.co.th/n/306022
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่นเลือกนายกอบต.ท่าตูม ปราจีนฯ เจอโวยขาใหญ่กดดันกกต.รับรองผู้ชนะ ทั้งที่ถูกร้องเรียนอื้อ

รหัสข่าว: I-I211216000654

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

18

https://theworldnews.net/th-news/s-wuneluue-knaayk-bt-thaatuum-praacchiin-ecch-owykhaaaihykddankkt-rabr-ngphuuchna-thangthiithuukr-ngeriiyn-uue
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกนายกอบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ส่อวุ่น โวยขาใหญ่กดดันหนักให้กกต.ประกาศรับรองผู้ได้...

รหัสข่าว: I-I211216000649

 missionthailand.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

19

https://missionthailand.online/?p=7061
https://missionthailand.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกนายกอบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ส่อวุ่น โวยขาใหญ่กดดันหนักให้กกต.ประกาศรับรองผู้ได้...

รหัสข่าว: I-I211216000649

 missionthailand.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

20

https://missionthailand.online/?p=7061
https://missionthailand.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกนายกอบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ส่อวุ่น โวยขาใหญ่กดดันหนักให้กกต.ประกาศรับรองผู้ได้...

รหัสข่าว: I-I211216000649

 missionthailand.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

21

https://missionthailand.online/?p=7061
https://missionthailand.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกอบต.เมืองแปดริ้วร้อง ปปป.และ กกต.กลางตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเครือญาติ...

รหัสข่าว: I-I211216000656

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pimthai.co.th/94981
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกอบต.เมืองแปดริ้วร้อง ปปป.และ กกต.กลางตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเครือญาติ...

รหัสข่าว: I-I211216000656

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

23

https://www.pimthai.co.th/94981
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกอบต.เมืองแปดริ้วร้อง ปปป.และ กกต.กลางตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเครือญาติ...

รหัสข่าว: I-I211216000656

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

24

https://www.pimthai.co.th/94981
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกอบต.เมืองแปดริ้วร้อง ปปป.และ กกต.กลางตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเครือญาติ...

รหัสข่าว: I-I211216000656

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

25

https://www.pimthai.co.th/94981
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. ตรวจสอบเลือกตั้งเมืองแปดริ้วแจกของให้ชาวบ้าน ลงเฟชบุ๊กชี้นำ

รหัสข่าว: I-I211215002832

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

26

https://thaitabloid.com/archives/104134
https://thaitabloid.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. ตรวจสอบเลือกตั้งเมืองแปดริ้วแจกของให้ชาวบ้าน ลงเฟชบุ๊กชี้นำ

รหัสข่าว: I-I211215002832

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

27

https://thaitabloid.com/archives/104134
https://thaitabloid.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. ตรวจสอบเลือกตั้งเมืองแปดริ้วแจกของให้ชาวบ้าน ลงเฟชบุ๊กชี้นำ

รหัสข่าว: I-I211215002832

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

28

https://thaitabloid.com/archives/104134
https://thaitabloid.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร้อง ปปป.สอบกำนันแปดริ้ว โพสต์เฟซฯ ช่วยเมีย ชิงเก้าอี้ นายก อบต.

รหัสข่าว: I-I211215002816

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

29

https://mgronline.com/crime/detail/9640000123928
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร้อง ปปป.สอบกำนันแปดริ้ว โพสต์เฟซฯ ช่วยเมีย ชิงเก้าอี้ นายก อบต.

รหัสข่าว: I-I211215002816

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/crime/detail/9640000123928
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร้อง ปปป.สอบกำนันแปดริ้ว โพสต์เฟซฯ ช่วยเมีย ชิงเก้าอี้ นายก อบต.

รหัสข่าว: I-I211215002816

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

31

https://mgronline.com/crime/detail/9640000123928
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: บุกร้อง ปปป.ตรวจสอบกำนันดัง วางตัวไม่เป็นกลาง โพสต์เฟซหาเสียงให้ภรรยา

รหัสข่าว: I-I211215002815

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/574834/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: บุกร้อง ปปป.ตรวจสอบกำนันดัง วางตัวไม่เป็นกลาง โพสต์เฟซหาเสียงให้ภรรยา

รหัสข่าว: I-I211215002815

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

33

https://www.dailynews.co.th/news/574834/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: บุกร้อง ปปป.ตรวจสอบกำนันดัง วางตัวไม่เป็นกลาง โพสต์เฟซหาเสียงให้ภรรยา

รหัสข่าว: I-I211215002815

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/574834/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ชี้มูล 'เสน่ห์ ทองศักดิ์' อดีต นายกอบต.เขากอบ ปมบ่ายเบี่ยงอนุญาตสร้างบ้าน ปชช.

รหัสข่าว: I-I211215002170

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

35

https://www.isranews.org/article/isranews-news/105010-Torrrtaaa.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ชี้มูล 'เสน่ห์ ทองศักดิ์' อดีต นายกอบต.เขากอบ ปมบ่ายเบี่ยงอนุญาตสร้างบ้าน ปชช.

รหัสข่าว: I-I211215002170

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews-news/105010-Torrrtaaa.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ชี้มูล 'เสน่ห์ ทองศักดิ์' อดีต นายกอบต.เขากอบ ปมบ่ายเบี่ยงอนุญาตสร้างบ้าน ปชช.

รหัสข่าว: I-I211215002170

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews-news/105010-Torrrtaaa.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ชี้มูล 'เสน่ห์ ทองศักดิ์' อดีต นายกอบต.เขากอบ ปมบ่ายเบี่ยงอนุญาตสร้างบ้าน ปชช.

รหัสข่าว: I-I211215002170

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews-news/105010-Torrrtaaa.html
https://www.isranews.org


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15986
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการส่อง 2 พ.ร.ป. 'ร่างกกต.-ฉบับรบ.'

รหัสข่าว: C-211217038010(16 ธ.ค. 64/05:56)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 131.85 ADValue:  (B/W)  145,035  (FC)  204,367.50
PRValue : (B/W)  435,105  (FC)  613,102.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15986
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการส่อง 2 พ.ร.ป. 'ร่างกกต.-ฉบับรบ.'

รหัสข่าว: C-211217038010(16 ธ.ค. 64/05:56)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 131.85 ADValue:  (B/W)  145,035  (FC)  204,367.50
PRValue : (B/W)  435,105  (FC)  613,102.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15986
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: นักวิชาการส่อง 2 พ.ร.ป. 'ร่างกกต.-ฉบับรบ.'

รหัสข่าว: C-211217038010(16 ธ.ค. 64/05:56)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 131.85 ADValue:  (B/W)  145,035  (FC)  204,367.50
PRValue : (B/W)  435,105  (FC)  613,102.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: 'ประวิตร' ย้ำชัด 'พลังประชารัฐ' ไม่ส่งชิง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

รหัสข่าว: I-I211215002808

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/YD1onHS2q
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: 'ประวิตร' ย้ำชัด 'พลังประชารัฐ' ไม่ส่งชิง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

รหัสข่าว: I-I211215002808

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/YD1onHS2q
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27
หัวข้อข่าว: ทุกพรรคส่งลงเลือกตั้งสนามใหญ่ และท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I211215001597

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/536446
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27
หัวข้อข่าว: ทุกพรรคส่งลงเลือกตั้งสนามใหญ่ และท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I211215001597

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/536446
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อัศวิน พ้อไร้พรรคทาบทามลงชิง ผู้ว่าฯกทม. รอกกต.เคาะวัน ค่อยตัดสินใจ

รหัสข่าว: I-I211216000677

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: อัศวิน พ้อไร้พรรคทาบทามลงชิง ผู้ว่าฯกทม. รอกกต.เคาะวัน ค่อยตัดสินใจ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211215002373

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6783866
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17:07
หัวข้อข่าว: อัศวิน พ้อไร้พรรคทาบทามลงชิง ผู้ว่าฯกทม. รอกกต.เคาะวัน ค่อยตัดสินใจ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211215002373

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6783866
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: "จักพันธ์-ต่อศักดิ์" รายงานตัวต่อสภา หลังเลื่อนลำดับแทนส.ส.พ้นสมาชิกภาพ

รหัสข่าว: I-I211215001655

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378856692
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: "จักพันธ์-ต่อศักดิ์" รายงานตัวต่อสภา หลังเลื่อนลำดับแทนส.ส.พ้นสมาชิกภาพ

รหัสข่าว: I-I211215001655

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378856692
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: "จักพันธ์-ต่อศักดิ์" รายงานตัวต่อสภา หลังเลื่อนลำดับแทนส.ส.พ้นสมาชิกภาพ

รหัสข่าว: I-I211215001655

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378856692
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "จักพันธ์-ต่อศักดิ์" 2 ส.ส.ป้ายแดง รายงานตัวต่อสภา

รหัสข่าว: I-I211215001634

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496934
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "จักพันธ์-ต่อศักดิ์" 2 ส.ส.ป้ายแดง รายงานตัวต่อสภา

รหัสข่าว: I-I211215001634

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496934
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27
หัวข้อข่าว: 14 พรรคเล็กยื่น กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

รหัสข่าว: I-I211215001590

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_254346/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27
หัวข้อข่าว: 14 พรรคเล็กยื่น กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

รหัสข่าว: I-I211215001590

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_254346/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ : เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211216001568

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6783448
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ : เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211216001568

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6783448
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: - ฉบับที่: 26363
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: สถานการณ์ร้อน: มาตรา142แช่แข็งเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-211217035000(16 ธ.ค. 64/07:42)

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

Col.Inch: 58.08 ADValue:  (B/W)  63,888  (FC)  121,968
PRValue : (B/W)  191,664  (FC)  365,904(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:50
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม : ยิ่งยื้อเวลา ก็ยิ่งไม่สงบ

รหัสข่าว: I-I211216001757

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

59

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/relevant/news_6783567
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:50
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม : ยิ่งยื้อเวลา ก็ยิ่งไม่สงบ

รหัสข่าว: I-I211216001757

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/relevant/news_6783567
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:50
หัวข้อข่าว: ทิ้งหมัดเข้ามุม : ยิ่งยื้อเวลา ก็ยิ่งไม่สงบ

รหัสข่าว: I-I211216001757

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/relevant/news_6783567
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3585
วันที่: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ป่วนหลังผู้ว่าฯหมูป่าเท จับโป๊ะ"ดร.เอ้"ศิษย์ไอน์สไตน์ "ก้าวไกล"รอเคาะกลาง...

รหัสข่าว: C-211216040004(16 ธ.ค. 64/05:31)

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

Col.Inch: 58.03 ADValue:  (B/W)  69,636  (FC)  87,045
PRValue : (B/W)  208,908  (FC)  261,135(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3585
วันที่: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: พปชร.ป่วนหลังผู้ว่าฯหมูป่าเท จับโป๊ะ"ดร.เอ้"ศิษย์ไอน์สไตน์ "ก้าวไกล"รอเคาะกลาง...

รหัสข่าว: C-211216040004(16 ธ.ค. 64/05:31)

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

Col.Inch: 58.03 ADValue:  (B/W)  69,636  (FC)  87,045
PRValue : (B/W)  208,908  (FC)  261,135(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:54
หัวข้อข่าว: ซุบซิบกทม. : 16 ธันวาคม 2564

รหัสข่าว: I-I211216001775

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/622405
https://www.naewna.com


ปีที่: 41 ฉบับที่: 3740
วันที่: พฤหัสบดี 16 - เสาร์ 18 ธันวาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: ข้าพระบาททาสประชาชน: คืนประชาธิปไตย ให้กรุงเทพมหานคร

รหัสข่าว: C-211216022058(15 ธ.ค. 64/09:48)

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 1,050

Col.Inch: 60.56 ADValue:  (B/W)  63,588  (FC)  75,700
PRValue : (B/W)  190,764  (FC)  227,100(x3)
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ปีที่: 41 ฉบับที่: 3740
วันที่: พฤหัสบดี 16 - เสาร์ 18 ธันวาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: ข้าพระบาททาสประชาชน: คืนประชาธิปไตย ให้กรุงเทพมหานคร

รหัสข่าว: C-211216022058(15 ธ.ค. 64/09:48)

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 1,050

Col.Inch: 60.56 ADValue:  (B/W)  63,588  (FC)  75,700
PRValue : (B/W)  190,764  (FC)  227,100(x3)
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