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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) 
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที ่ เรื่อง 
1 100/2565 กกต. จัดชุดเคลื ่อนที ่เร ็ว 50 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี ่ยวกับ 

การเล ือกตั ้งในการเล ือกตั ้งสมาชิกสภากร ุงเทพมหานครและผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 100/2565 กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 
50 ชุด ป้องปราม 
การกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
ในการเลือกต้ังสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ประสานตำรวจจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ป้องปรามโกงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 

1 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามกระทำผิด กม.เลือกตั้ง 

ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. 
3 

2 khao24h ออนไลน ์ กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามกระทำผิด กม.เลือกตั้ง 
ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. 

5 

3 มติชนออนไลน ์ กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจริตเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 7 
4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
10 

5 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.จัด 50 ชดุเคลื่อนที่เร็ว จับทุจริตเลือกตั้ง กทม. นครบาล
สนับสนุนส่ง จนท. ร่วม 

13 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
6 Innnews ออนไลน์ กกต. มอบนโยบายชุดเคลื่อนที่เร็ว ปราบโกง ลต. ผู้ว่าฯ 15 
7 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจริตเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 17 

8 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต. ติวชุดเคลื่อนที่เร็ว ส่งปอ้งปรามโกงเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ 
และ ส.ก. 

19 

9 ข่าวสดออนไลน์ กกต.จัด ตร.ชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด รับเลือกตั้ง กทม. พบทำผิด
กฎหมาย จับกุมได้ทันท ี

21 

10 หนังสือพิมพข์่าวสด ส่ง ตร. 50 ชุดคุมเข้มผู้ทำผิด กม. 23 
11 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แนะตรวจสอบชื่อ ก่อนเดินเข้าคูหา 24 
12 คมชัดลึกออนไลน ์ เจอข้อมูลทุจรติเลือกต้ัง แจ้ง กกต. "สายด่วน 1444" กด 1 25 
13 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกลแชมป์เงินบริจาค-ทะลุ 11ล. ‘มาดามรถถัง’ ควักให้ 2 แสน 27 
14 7HD ออนไลน ์ กกต.กทม.ตรวจสอบคลิปเก็บสำเนาบัตรประชาชน 29 
15 บ้านเมืองออนไลน์ กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้ง 

เชิงสมานฉันท์ 
31 

16 สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต.สุราษฎร์ธานี เผย การแบ่งเขตเลือกต้ัง ส.ส.สุราษฎรธ์านี 
อยู่ระหว่างศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละอำเภอและตำบล 

33 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ "ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู ่สั่งฝ่าย กม.

แกะทุกคำพูดยื่นฟ้อง กกต. 
35 

2 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู ่สั่งฝ่าย กม.
แกะทุกคำพูดยื่นฟ้อง กกต. 

37 

3 Innnews ออนไลน์ "ราเมศ" ย้อนมิบังอาจสอน "โรม" ติงอย่าดูถูกคนอื่น 39 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ "ราเมศ” สวน "โรม” มิบังอาจสอนการเป็นโฆษกที่ดี แนะอย่าดูถูก 

คนอื่นจ่อส่งทุกคำพูดให้ กกต. วินิจฉัย 
42 

5 7HD ออนไลน ์ จับตาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. หวั่นทุจริต 44 
6 Innnews ออนไลน์ "สกลธ"ี เร่งลงพื้นที่ทุกเขต - จี้ กกต. ตรวจสอบซื้อเสียง 46 
7 ThaiPBS ออนไลน์ "สกลธ"ี เมินโพลรั้งท้าย มั่นใจกระแสดี เร่งลงพ้ืนที่โค้งสุดท้าย 49 
8 7HD ออนไลน ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เดินหน้าหาเสียง ก่อนเลือกตั้ง 22 พ.ค. 52 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน ์ ตีตรงจุด : ตรวจจับนโยบายหาเสียง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 54 
2 หนังสือพิมพ์มติชน ส่องไทม์ไลน์-คบืทีละคืบ ปิดจอ๊บ กม.ลูก ตามโปรแกรม? 57 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ชุดเคลื่อนที่เร็ว สำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุดๆ ละ 3 นาย 
ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 
พฤษภาคม 2565 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจโดยสังเขป ดังนี้ 
 1.ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
 2.กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ ให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ ่งหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 32 
 "กกต.ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจ
ไปเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหนังสือ
แจ้งเจ้าบ้าน หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หากไม่มีชื่อ หรือมีชื่อบุคคลอื่นในบ้านท่าน ให้รีบแจ้งขอเพิ่มชื่อหรือ  
ถอนช่ือต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.ect.go.th และสายด่วน 
1444" นายปกรณ์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/651163 

กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามกระทำผิด 
กม.เลือกตั้ง ส.ก. – ผู้ว่าฯ กทม. 

https://www.naewna.com/politic/651163
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 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ชุดเคลื่อนที่เร็ว สำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุดๆ ละ 3 นาย 
ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 
พฤษภาคม 2565 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจโดยสังเขป ดังนี้ 
 1.ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
 2.กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ ให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ ่งหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 32 
 "กกต.ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจ
ไปเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหนังสือ
แจ้งเจ้าบ้าน หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หากไม่มีชื่อ หรือมีชื่อบุคคลอื่นในบ้านท่าน ให้รีบแจ้งขอเพิ่มชื่อหรือ  
ถอนช่ือต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.ect.go.th และสายด่วน 
1444" นายปกรณ์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://khao24h.net/politic/news-17-2-b5f89070206c43fe5f212178f53a0244 

กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามกระทำผิด 
กม.เลือกตั้ง ส.ก. – ผู้ว่าฯ กทม. 

https://khao24h.net/politic/news-17-2-b5f89070206c43fe5f212178f53a0244
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 เมื ่อวันที ่ 3 พฤษภาคม ที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ชุดเคลื ่อนที ่เร ็วสำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั ้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุด 
ชุดละ 3 นาย ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 
3-22 พฤษภาคม 2565 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
 1.ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 2.กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มี
อำนาจจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 32 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3323387 
 
 
 
 
 

กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3323387
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 วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุด ๆ ละ 
3 นาย ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นายปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 
พฤษภาคม 2565 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
 2. กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ ่งหน้า  
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 32  
 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  http://www.ect.go.th Application Smart Vote 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/279089 
 

กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/279089
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 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั ้ง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางใน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาลจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุด ๆ ละ 3 นาย ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565  โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่ 
เป็นการชั่วคราว มีหน้าที่และอำนาจโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
 2. กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป 
 โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู ้บริหารท้องถิ ่นปี 2562 มาตรา 32  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ทาง ww.ectgo.th 
Application Smart Vote สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_333180/ 
 
 

กกต. มอบนโยบายชุดเคลื่อนที่เร็ว ปราบโกง ลต.ผู้ว่าฯ 

https://www.innnews.co.th/news/news_333180/
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เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ตำรวจชุดเคลื ่อนที ่เร็ว  
สำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุด ๆ ละ 3 นาย ประกอบด้วย 
ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 พฤษภาคม 2565 
โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี ้
 1.ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง  2.กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้ มี
อำนาจจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 32 
 
อ้างอิง  :  https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadchudekhluue-nthiierw-p-
ngpraamthucchriteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k 
 
 
 

กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจรติเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 

https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadchudekhluue-nthiierw-p-ngpraamthucchriteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k
https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadchudekhluue-nthiierw-p-ngpraamthucchriteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k
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 วันที่ 3 พ.ค. 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการประชุม 
มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สำหรับช่วยเหลือภารกิจ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 ชุด ๆ ละ 3 นาย 
ประกอบด้วย สัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 พ.ค. 65 
โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการช่ัวคราว มีหน้าที่และอำนาจโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
 2. กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่า เป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า  
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 32 
 
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/bangkok2022-polices/ 
 
 
 

กกต. ติวชุดเคลื่อนทีเ่ร็ว ส่งป้องปรามโกงเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพและ ส.ก. 

https://workpointtoday.com/bangkok2022-polices/
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 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมี  
การเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.นี้ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเจ้าหน้าที่
ตำรวจ 50 ชุด ๆ ละ 3 นาย ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 
20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 พ.ค. 65 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการชั่วคราว แต่ให้มามีหน้าที่และ
อำนาจ ดังนี้   
 1.ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการณ์กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง 
 2.กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้ง โดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มีอำนาจ
จับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า  
ตาม พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 32 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7030490 
 
 
 

กกต.จัด ตร.ชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด รับเลือกตั้ง กทม. พบทำผิดกฎหมาย 
จับกุมได้ทันท ี

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7030490
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรง บำเพ็ญพระราชกุศล 
ทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  พร้อมผู ้บริหารสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั ้ง และผู ้บริหาร 
สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาหัวข้อ “เครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมือง  
ปี 2564” ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
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ข่าวอ้างอิง 
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9303
วันที่: พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ส่งตร.50ชุดคุมเข้มผู้ทำผิดกม.

รหัสข่าว: C-220504008070(4 พ.ค. 65/03:11)

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

Col.Inch: 16.32 ADValue:  (B/W)  19,584  (FC)  24,480
PRValue : (B/W)  58,752  (FC)  73,440(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23480
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(กลาง)

หัวข้อข่าว: แนะตรวจสอบชื่อ ก่อนเดินเข้าคูหา

รหัสข่าว: C-220505039063(4 พ.ค. 65/05:28)

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

Col.Inch: 8.62 ADValue:  (B/W)  8,620  (FC)  17,240
PRValue : (B/W)  25,860  (FC)  51,720(x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

รหัสข่าว: I-I220504000288

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/279070
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

รหัสข่าว: I-I220504000288

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

32

https://www.banmuang.co.th/news/region/279070
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:55
หัวข้อข่าว: กกต.สุราษฎร์ธานี เผย การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของ...

รหัสข่าว: I-I220503001479

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220503124636579
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:55
หัวข้อข่าว: กกต.สุราษฎร์ธานี เผย การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของ...

รหัสข่าว: I-I220503001479

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

34

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220503124636579
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู่ สั่งฝ่ายกม.แกะทุกคำพูดยื่นฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220503001504

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

35

https://www.matichon.co.th/politics/news_3322538
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู่ สั่งฝ่ายกม.แกะทุกคำพูดยื่นฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220503001504

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

36

https://www.matichon.co.th/politics/news_3322538
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู่ สั่งฝ่ายกม.แกะทุกคำพูดยื่นฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220503001890

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

37

https://theworldnews.net/th-news/raaems-cha-orm-okhskphrrkhthiidii-yaamaaryaaththraam-khuu-sangfaaykm-aekathukkhamphuudyuuenf-ngkkt
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ฉะ "โรม" โฆษกพรรคที่ดีอย่ามารยาททราม ขู่ สั่งฝ่ายกม.แกะทุกคำพูดยื่นฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220503001890

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/raaems-cha-orm-okhskphrrkhthiidii-yaamaaryaaththraam-khuu-sangfaaykm-aekathukkhamphuudyuuenf-ngkkt
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ย้อนมิบังอาจสอน "โรม" ติงอย่าดูถูกคนอื่น

รหัสข่าว: I-I220503001892

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_332877/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ย้อนมิบังอาจสอน "โรม" ติงอย่าดูถูกคนอื่น

รหัสข่าว: I-I220503001892

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_332877/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ย้อนมิบังอาจสอน "โรม" ติงอย่าดูถูกคนอื่น

รหัสข่าว: I-I220503001892

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

41

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_332877/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:51
หัวข้อข่าว: "ราเมศ” สวน "โรม” มิบังอาจสอนการเป็นโฆษกที่ดี แนะอย่าดูถูกคนอื่นจ่อส่งทุกคำพูดให้ กกต.วินิจฉัย

รหัสข่าว: I-I220504001074

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000042045
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:51
หัวข้อข่าว: "ราเมศ” สวน "โรม” มิบังอาจสอนการเป็นโฆษกที่ดี แนะอย่าดูถูกคนอื่นจ่อส่งทุกคำพูดให้ กกต.วินิจฉัย

รหัสข่าว: I-I220504001074

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

43

https://mgronline.com/politics/detail/9650000042045
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:40
หัวข้อข่าว: จับตาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. หวั่นทุจริต

รหัสข่าว: I-I220503001239

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/566903
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:40
หัวข้อข่าว: จับตาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. หวั่นทุจริต

รหัสข่าว: I-I220503001239

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/566903
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เร่งลงพื้นที่ทุกเขต-จี้ กกต.ตรวจสอบซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220503001111

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_332722/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เร่งลงพื้นที่ทุกเขต-จี้ กกต.ตรวจสอบซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220503001111

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_332722/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เร่งลงพื้นที่ทุกเขต-จี้ กกต.ตรวจสอบซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220503001111

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

48

https://www.innnews.co.th/news/news_332722/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เมินโพลรั้งท้าย มั่นใจกระแสดี เร่งลงพื้นที่โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220503001439

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

49

https://news.thaipbs.or.th/content/315139
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เมินโพลรั้งท้าย มั่นใจกระแสดี เร่งลงพื้นที่โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220503001439

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/315139
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: "สกลธี" เมินโพลรั้งท้าย มั่นใจกระแสดี เร่งลงพื้นที่โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220503001439

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

51

https://news.thaipbs.or.th/content/315139
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เดินหน้าหาเสียง ก่อนเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220503001886

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/567021
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เดินหน้าหาเสียง ก่อนเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220503001886

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

53

https://news.ch7.com/detail/567021
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:50
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ตรวจจับนโยบายหาเสียง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสข่าว: I-I220504001071

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

54

https://news.ch7.com/detail/567048
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:50
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ตรวจจับนโยบายหาเสียง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสข่าว: I-I220504001071

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/567048
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:50
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ตรวจจับนโยบายหาเสียง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสข่าว: I-I220504001071

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/567048
https://news.ch7.com


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16124
วันที่: พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ส่องไทม์ไลน์-คืบทีละคืบ ปิดจ๊อบกม.ลูกตามโปรแกรม?

รหัสข่าว: C-220504020034(4 พ.ค. 65/06:01)

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

Col.Inch: 78.36 ADValue:  (B/W)  94,032  (FC)  129,294
PRValue : (B/W)  282,096  (FC)  387,882(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16124
วันที่: พุธ 4 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ส่องไทม์ไลน์-คืบทีละคืบ ปิดจ๊อบกม.ลูกตามโปรแกรม?

รหัสข่าว: C-220504020034(4 พ.ค. 65/06:01)

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

Col.Inch: 78.36 ADValue:  (B/W)  94,032  (FC)  129,294
PRValue : (B/W)  282,096  (FC)  387,882(x3)
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