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ข่าวประจ าวันที ่14 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 10/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

2 11/2565 ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอ “การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” 

 

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

สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thaitrend ออนไลน์ เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้ม

บัตรเขย่ง 
2 

2 ไทยรัฐออนไลน์ เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้ม
บัตรเขย่ง 

5 

3 Theworldnews 
ออนไลน์ 

เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้ม
บัตรเขย่ง 

8 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ปูดเลือกตั้งเมืองพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน 10 
5 บ้านเมืองออนไลน์ เลขาฯ กกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งเมืองพัทยา 13 
6 ช่อสะอาดออนไลน์ กกต. ปูดเลือกตั้งเมืองพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน  16 
7 ch3plus ออนไลน์ กกต. เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คาดจะมีคนกรุงออกมา 

ใช้สิทธิ์ถึง 70% 
21 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โชว์ยอด "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ผูว้่าฯ กทม. 4.4 ล้านคน - เมืองพัทยา 

7.8 หมื่น 
24 

9 คมชัดลึกออนไลน์ เปิด 10 เขต กทม. จ านวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 
4.4 ล้านคน 

27 

10 มติชนออนไลน์ กกต. สั่งเฝ้าระวังทุจริต เลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา 
เตือนร้านค้าอย่าจ าหน่ายสุรา 

31 

11 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. สั่งเฝ้าระวังทุจริต เลือกตั้งนายกฯ - สมาชิกเมืองพัทยา 
เตือนร้านค้าอย่าจ าหน่ายสุรา 

33 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับเต็ม ! เหตุผล กกต. ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม”  
พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

34 

13 Thaitrend ออนไลน์ ฉบับเต็ม ! เหตุผล กกต. ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม"  
พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

38 

14 NNT ออนไลน์  กกต. กทม. เชิญชวนประชาชนท าแบบส ารวจการรับรู้ ข้อมูล 
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 

41 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่งบัตรเลือกตั้งถึง 50 เขต 43 
2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด กมธ. ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์จบที่ศาล - กกต. 44 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รู้ไว้ ! ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ถูกจ ากัดสิทธิส าคัญ 2 ปี 

อะไรบ้าง 
45 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคเล็กฝันค้าง ! กมธ. เคาะใช้สูตร 100 หารค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 
‘หมอระวี’ ท าใจ 

48 

5 ไทยรัฐออนไลน์ กมธ. ใช้ 100 หาร ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด ! นับคะแนน  
"พรรคเล็ก” ยกมือให้  "บิ๊กตู่” 

54 

6 แนวหน้าออนไลน์ มติ กมธ. กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ ! ยึดสูตร
ค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 

63 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 แนวหน้าออนไลน์ กทม. ปล่อยรถ - ล่องเรือชวนเลือกตั้ง ชวนคนกรุงร่วมสร้าง

ปรากฏการณ์ 
70 

8 มติชนออนไลน์ เคาะสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใช้ 100 หาร ไฟเขียวไลฟ์สด นับคะแนน
หลังปิดหีบ 

72 

9 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ก่อน - หลัง 7 วัน 75 

10 มติชนออนไลน์ "ส.ว. กิตติ" ชื่นชมสปิริต กมธ. กฎหมายลูก แม้เห็นต่างยังยอมรับกัน 
ใช้เหตุผลคุยกัน 

79 

11 มติชนออนไลน์ 'หมอระวี' ยอมรับมติสูตรหาร 100 ขอสู้ต่อวาระ 2 - 3 ลั่นสงคราม 
ยังไม่จบ อย่าเพ่ิงนับศพทหาร 

81 

12 ข่าวสดออนไลน์ สงครามยังไม่จบ ! หมอระวี ขอสู้ต่อ วาระ 2 - 3 หลังพ่ายสูตรปาร์ตี้
ลิสต์ หาร 100 

83 

13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “นายกเสริฐ” โล่งศาลยกฟ้อง กลับมาลุยพัฒนา "นครแม่สอด" 85 
14 แนวหน้าออนไลน์ 'พรรคเล็ก' ฮึด ! เปิดแผนสู้ต่อ 'สูตรปาร์ตี้ลิสต์' กาง 3 อนาคต 

'ถอย ยุบรวม ยืนหยัด' 
88 

15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศักดิ์ชัย" ร้องเรียนคู่แข่งชิงเก้าอ้ีนายกเมืองพัทยาติดป้ายหาเสียงเกิน 90 
16 MGR ออนไลน์ ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต. เอาผิดผู้สมัคร 2 รายท าผิด

กฎหมายเลือกตั้ง 
92 

17 Theworldnews 
ออนไลน์ 

ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต. เอาผิดผู้สมัคร 2 รายท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง 

95 

18 คมชัดลึกทั่วไทย
ออนไลน์ 

"ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต. ระบุผู้สมัครนายก 2 
รายท าผิด กม. เลือกตั้ง 

98 

19 Topnews ออนไลน์ "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต. ระบุผู้สมัครนายก 2 
รายท าผิด กม.เลือกตั้ง 

103 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ศิธา' ย้ าเลือกผู้ว่าฯ กทม. เบอร์11ได้ 'สุดารัตน์' ไปช่วยงาน 109 
21 aec-tv ออนไลน์ ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต. 

ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ท าผิด กม” เลือกตั้ง มีหลักฐานชัด กกต. 
 รับเรื่องแล้ว 

113 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 innews.news 

ออนไลน์ 
'ศักดิ์ชัย' แถลงร้อง กกต. ระบุผู้สมัครนายก ถึง 2 รายท าผิด กม.
เลือกตั้งมีหลักฐานชัด 

119 

 
  
บทความ/ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 122 
2 มติชนออนไลน์ บทน า : น่าห่วงซื้อเสียง 123 
3 แนวหน้าออนไลน์ อ านาจและหน้าที่ของผู้ว่า กทม. ใครหาเสียงเกินนี้ โปรด อย่า !! เลือก 

มีแต่โกหกตอแหล 
125 

4 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 14 พฤษภาคม 2565 128 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 130 
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เลขาฯ กกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลอืกตั้งเมืองพัทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยมี น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า จ.ชลบุรี 
และคณะท างาน บรรยายการบริหารการจัดการเลือกตั้งเมืองพัทยา 
 นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังบรรยายให้ความรู้กับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา รวมถึงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี ้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นถึงปัญหาบัตรเขย่ง ที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวน
บัตรออกเสียง และคะแนนเขย่ง ที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิตรงกับจ านวนบัตรออกเสียง แต่คะแนนไม่ตรงกัน จึงอยากให้ 
เน้นย้ าท าความเข้าใจกรรมการประจ าหน่วยเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด จนมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ส่วนการอ านวยความสะดวก
ให้ผู้ป่วยโควิดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีการจัดคูหาพิเศษไว้ให้ ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยของคนหมู่มากด้วย 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/280310  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280310
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กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้ง กทม. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 8:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงถือโอกาสพูดคุยกับ “แม่บ้าน กกต.” แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เพ่ือเช็คความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งหาค าตอบของทุกค าถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 โดย“แม่บ้าน กกต.” เปิดฉากกล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. รวมถึง
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ ง เมืองพัทยาว่า ขณะนี้ เราพร้อมตามแผนงานหรือไทม์ไลน์ 
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในภาพรวมยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร การบริหารจัดการเลือกตั้ง ที่ กกต.กทม.และ กกต. จังหวัดชลบุรี 
รับผิดชอบ ไม่มีอะไรที่น่ากังวลในการท างาน และมีความเชื่อมั่นในทีมที่ได้ มีการเตรียมงานกันมาเป็นอย่างดี 
ในส่วนของผู้สมัคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ก็ได้ด าเนินการหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในภาพรวม  
ก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีปัญหาบ้าง ก็มีการเข้าไปตรวจสอบและดูแลแล้ว ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนมีการร้องเรียนเข้ามาเพียง 2 เรื่องเท่านั้น โดยเป็นเรื่องการติดป้ายหาเสียง และการให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
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 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 4.3 ล้านคน ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ จะมีสิทธิเลือกตั้ง 
ทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. อยู่ในเขตเดียวกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่คนละสี โดยสีหนึ่งส าหรับ
เลือกผู้ว่าฯ กทม. และอีกสีหนึ่งส าหรับเลือก ส.ก. และใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเดียวกัน ซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา 
ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกประเภท จะมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. แต่ใช้สิทธิเลือกตั้งคนละเขต เนื่องจาก 
มีการย้ายที่อยู่ไปเขตใหม่ แต่ยังอยู่ในพ้ืนที่ กทม. และระยะเวลาที่อยู่ในเขตใหม่ยังไม่ครบ 1 ปี คนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในเขตใหม่ แต่การเลือก ส.ก. จะต้องกลับไปเลือกที่เขตเดิมที่อยู่ครบ 1 ปีหลังสุด ซึ่งมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในกลุ่มนี้ประมาณ 44,000 คน โดยคนกลุ่มนี้จะต้องแจ้งเพ่ิมชื่อในเขตเลือกตั้งเดิม เพ่ือขอใช้สิทธิ แต่หากไม่มี
การแจ้งเพ่ิมชื่อ และไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเดิมก็ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ  

การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตร 2 ใบกังวลหรือไม่ว่าประชาชนอาจจะสับสน ระหว่างบัตรเลือกตั้งตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 4.3 ล้านคน ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ จะมีสิทธิเลือกตั้ง  
ทั้ง ผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. อยู่ในเขตเดียวกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่คนละสี โดยสีหนึ่งส าหรับ  
เลือกผู้ว่าฯ กทม. และอีกสีหนึ่งส าหรับเลือก ส.ก. และใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเดียวกัน ซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา 
ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกประเภท จะมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. แต่ใช้สิทธิเลือกตั้งคนละเขต เนื่องจาก 
มีการย้ายที่อยู่ไปเขตใหม่ แต่ยังอยู่ในพ้ืนที่ กทม. และระยะเวลาที่อยู่ในเขตใหม่ยังไม่ครบ 1 ปี  คนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในเขตใหม่ แต่การเลือก ส.ก.จะต้องกลับไปเลือกที่เขตเดิมที่อยู่ครบ 1 ปีหลังสุด ซึ่งมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในกลุ่มนี้ประมาณ 44,000 คน โดยคนกลุ่มนี้จะต้องแจ้งเพ่ิมชื่อในเขตเลือกตั้งเดิม เพ่ือขอใช้สิทธิ แต่หากไม่มี
การแจ้งเพ่ิมชื่อ และไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเดิมก็ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ  
 ทั้งนี้ เวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งคนกลุ่มนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง หน่วยละ 1 ใบ โดยกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
คนแรก จะเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นจะมีการหนีบกระดาษสีเพ่ือให้กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่ท าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งรู้ว่าจะต้องแจกบัตรเลือกตั้งแบบใดแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยหากหนีบสีน้ าตาล
หมายถึงต้องแจกบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่หากหนีบสีชมพูหมายถึงต้องแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ก. เท่านั้น 
 “กกต. ได้เน้นย้ ากับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ดูคนกลุ่มนี้ให้ดี ต้องดูให้ละเอียดว่าผู้มีสิทธิแต่ละคน 
มีสิทธิได้รับบัตรกี่ใบ และแจกบัตรเลือกตั้งให้ตรงตามสิทธิ เพราะหากจะเกิดความผิดพลาดไปแจกบัตร 2 ใบ กับ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. คนละแห่ง จะท าให้การลงคะแนนและจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่ตรงกันทันที ทั้งนี้ หากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแจกบัตรเลือกตั้งผิด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รู้ตัวว่าจะต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง ก็มีสิทธิที่จะทักท้วงได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนศึกษาหนังสือแจ้งเจ้าบ้านว่าตนเองมีสิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแห่งเดียว หรือต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. คนละแห่ง” 
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การเลือกตั้งในครั้งนี้มีการอุดช่องโหว่จากการถอดบทเรียนการเลือกตั้งท่ีผ่านมาอย่างไร 
 จากการถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา มีการน ามาแก้ไขในการเลือกตั้ง กทม. ในครั้งนี้ คือ 
เรื่องการแจกบัตร และเรื่องการบริหารจัดการเลือกตั้ง โดย กกต. จะท าใน 9 ชั่วโมงระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น. 
ของการใช้สิทธิเลือกตั้ง ไปจนถึงการนับคะแนน ตลอดจนการส่งผลคะแนน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้เกิดความ
บกพร่องหรือข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งการแจกบัตรเลือกตั้ง การตรวจเช็คจ านวนบัตรเลือกตั้งกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หากไม่ตรงกันต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเกิดจากอะไร เมื่อเจอสาเหตุแล้วจึงเริ่มนับคะแนน และต้องนับ  
ให้ถูกต้อง ขานบัตรให้ถูกต้อง ตลอดจนการรายงานผลการเลือกตั้งให้ถูกต้อง รวมทั้งการดูแลประชาชนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะมาตรการเกี่ยวกับโควิด -19 เปลี่ยนไป ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด -19 
ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ เขาสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีสิทธิและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. มีมาตรการในการดูแลคนกลุ่มนี้ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของคนกลุ่มอ่ืน 
โดย กกต. ก าลังหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศบค.กทม. เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดเชื้อ  
โควิด-19 ที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านไปหน่วยเลือกตั้ง 
การใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนต้องท าอย่างไร ตลอดจนการเดินทางกลับจากหน่วยเลือกตั้ง 

กรณีผู้สมัครหาเสียงเกินอ านาจหน้าที่ และกรอบงบประมาณ จะมีการด าเนินการอย่างไร 
 เรื่องนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายและดุลยพินิจ โดยในส่วนข้อกฎหมายเรื่องที่หาเสียงได้จะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ กทม. ก่อน อาทิ สาธารณสุข ความปลอดภัย โรคระบาด หากการหาเสียงอยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่ของ กทม. 
ก็ถือว่าผ่านขั้นข้อกฎหมาย ส่วนนโยบายหาเสียงจะเป็นไปได้หรือไม่ ก็ต้องมาดูทั้งทางเทคนิคและทางงบประมาณ 
ส่วนนโยบายการหาเสียงที่จะเข้าขั้นเป็นการหลอกลวงหรือใส่ร้ายได้นั้น ก็จะต้องดูข้อเท็จจริงว่าถึงขนาดเป็นการ
หลอกลวงหรือใส่ร้ายหรือไม่ หมิ่นเหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของดุลยพินิจของผู้ตัดสินว่าอยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ทั้ง  
ทางเทคนิคและทางงบประมาณหรือไม่ แต่อย่างน้อยต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กทม.ก่อน หากไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ กทม. ก็จะถือเป็นการหาเสียงโดยหลอกลวงได้ ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งกทม.ครั้งนี้จะกลายเป็นการหาเสียงล่วงหน้าให้กับผู้สมัครหรื อพรรคการเมือง ที่ต้องการเปิดตัว
นโยบายมุ่งหวังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ 
 เรื่องแบบนี้ไปคิดแทนเขาไม่ได้ อะไรที่ กกต. บอกว่าไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถท าได้ แต่จะเป็นการ 
หาเสียงอะไรหรือไม่ คนจะมองว่าเป็นเรื่องอะไร อย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถมองได้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/1046850/  

https://www.dailynews.co.th/articles/1046850/
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เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้มบัตรเขย่ง 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ชลบุรี 
และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และ ผอ. การเลือกตั้งประจ าเมืองพัทยา กล่าวรายงานสรุปความพร้อม 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้มาเพ่ือ 2 วัตถุประสงค์ 
เรื่องแรกมาดูเรื่องความพร้อมการเลือกตั้งและการบริหารจัดการเลือกตั้ง เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรม Big Day (บิ๊กเดย์) 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยร่วมกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แต่ในวันเลือกตั้งจริงที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ก็ต้อง
ไม่พลาด โดยเฉพาะเรื่อง “บัตรแขย่ง” ซึ่งจ านวนการนับคะแนนไม่ตรงกับบัตรผู้มาลงคะแนนเสียง ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
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จะก่อให้เกิดการประท้วงเพ่ือนับคะแนนใหม่ ซึ่งในจุดนี้คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งจะต้องรีบประสาน
มายัง กกต.ทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
 ขณะที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ด้านการร้องเรียน 
ของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องป้ายหาเสียงซึ่งมีอยู่ประมาณ 14 แฟ้ม นอกนั้นยังไม่พบ
ปัญหาเรื่องใด ๆ แต่เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ทาง กกต. ได้ตั้งทีมชุดเคลื่อนที่เร็ว 10 ชุด และสแตนบายชุดส่วนกลางไว้อีก 2 ชุด เพ่ือคอยดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้ 
มีการกระท าผิดกฎหมาย 
 ส่วน พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการเลือกตั้ง กล่าวว่า อยากเห็นการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสุจริตเที่ยงธรรม จึงอยากฝากถึงกลุ่มผู้สมัครให้อยู่ในกติกา และอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อ 2 วันก่อนได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา การเลือกตั้งในครั้งนี้เริ่มมีการใช้จ่าย 
ให้ชาวบ้านรายหัวละ 1,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเรื่องและประสานทีมสืบสวนของ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
หาข้อเท็จจริงแล้ว 
 
อ้างอิง : https://thaitrend.net/lekha-kktmn-ci-lex-k-tng-na-ykph-thya-chly-ka-ch-bth-k-hn-wy-khm-
khem-btr-khe-yng.thai  
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กิจกรรมรอบรั้ว 

เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้มบัตรเขย่ง 

 

 

 

 

 
วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 22:58 น. 
 
 

 

 

 

 

 

  
 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ชลบุรี 
และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และ ผอ. การเลือกตั้งประจ าเมืองพัทยา กล่าวรายงานสรุปความพร้อม 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้มาเพ่ือ 2 วัตถุประสงค์ 
เรื่องแรกมาดูเรื่องความพร้อมการเลือกตั้งและการบริหารจัดการเลือกตั้ง เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรม Big Day (บิ๊กเดย์) 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยร่วมกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว 
  
 
 
 
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แต่ในวันเลือกตั้งจริงที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ก็ต้อง
ไม่พลาด โดยเฉพาะเรื่อง “บัตรแขย่ง” ซึ่งจ านวนการนับคะแนนไม่ตรงกับบัตรผู้มาลงคะแนนเสียง ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดการประท้วงเพ่ือนับคะแนนใหม่ ซึ่งในจุดนี้คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งจะต้องรีบประสาน
มายัง กกต.ทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
 ขณะที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ด้านการร้องเรียน 
ของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องป้ายหาเสียงซึ่งมีอยู่ประมาณ 14 แฟ้ม นอกนั้นยังไม่พบ
ปัญหาเรื่องใด ๆ แต่เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ทาง กกต. ได้ตั้งทีมชุดเคลื่อนที่เร็ว 10 ชุด และสแตนบายชุดส่วนกลางไว้อีก 2 ชุด เพ่ือคอยดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้ 
มีการกระท าผิดกฎหมาย 
 ส่วน พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการเลือกตั้ง กล่าวว่า อยากเห็นการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสุจริตเที่ยงธรรม จึงอยากฝากถึงกลุ่มผู้สมัครให้อยู่ในกติกา และอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อ 2 วันก่อนได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา การเลือกตั้งในครั้งนี้เริ่มมีการใช้จ่าย 
ให้ชาวบ้านรายหัวละ 1,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเรื่องและประสานทีมสืบสวนของ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
หาข้อเท็จจริงแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2391221  
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เลขาฯ กกต. มั่นใจเลือกตั้งนายกพัทยาฉลุย ก าชับทุกหน่วยคุมเข้มบัตรเขย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ชลบุรี 
และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และ ผอ. การเลือกตั้งประจ าเมืองพัทยา กล่าวรายงานสรุปความพร้อม 
 ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้มาเพ่ือ 2 วัตถุประสงค์ 
เรื่องแรกมาดูเรื่องความพร้อมการเลือกตั้งและการบริหารจัดการเลือกตั้ง เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรม Big Day (บิ๊กเดย์) 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยร่วมกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
  



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แต่ในวันเลือกตั้งจริงที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ก็ต้อง
ไม่พลาด โดยเฉพาะเรื่อง “บัตรแขย่ง” ซึ่งจ านวนการนับคะแนนไม่ตรงกับบัตรผู้มาลงคะแนนเสียง ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดการประท้วงเพ่ือนับคะแนนใหม่ ซึ่งในจุดนี้คณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งจะต้องรีบประสาน
มายัง กกต.ทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
 ขณะที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ด้านการร้องเรียน 
ของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องป้ายหาเสียงซึ่งมีอยู่ประมาณ 14 แฟ้ม นอกนั้นยังไม่พบ
ปัญหาเรื่องใด ๆ แต่เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ทาง กกต. ได้ตั้งทีมชุดเคลื่อนที่เร็ว 10 ชุด และสแตนบายชุดส่วนกลางไว้อีก 2 ชุด เพ่ือคอยดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้ 
มีการกระท าผิดกฎหมาย 
 ส่วน พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการเลือกตั้ง กล่าวว่า อยากเห็นการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสุจริตเที่ยงธรรม จึงอยากฝากถึงกลุ่มผู้สมัครให้อยู่ในกติกา และอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อ 2 วันก่อนได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา การเลือกตั้งในครั้งนี้เริ่มมีการใช้จ่าย 
ให้ชาวบ้านรายหัวละ 1,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเรื่องและประสานทีมสืบสวนของ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
หาข้อเท็จจริงแล้ว 
 
อ้างอิง : https://theworldnews.net/th-news/elkhaa-kkt-manaiccheluue-ktangnaaykphathyaachluy-
kamchabthukhnwykhumekhmbatrekhyng  
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คอลัมน ์: เลาะสนามการเมืองทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 หน้า : 20(ล่างขวา) Section : กีฬา/-  
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กกต. ปูดเลือกตั้งเมอืงพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03 น. 
 
 

 

 

 

  
 
 
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยสถานการณ์การเลือกตั้ง
เมืองพัทยาว่า ถ้าย้อนสถิติในการร้องเรียนการเลือกตั้งในพ้ืนที่ชลบุรี 4 - 5 ครั้งที่ผ่านมามีไม่มาก ขณะนี้นอกจากมีข่าวว่ามี
การจ่ายเงินหัวละพันแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนว่ามีการติดป้ายหาเสียงจ านวนเกินก าหนด ซึ่งยื่นหลักฐานเข้ามาถึง 14 แฟ้ม 
ซึ่งในเรื่องของการสืบสวนป้องปรามการทุจริต เพ่ือให้การท างานมีความคล้องตัว ตนได้จัดโขนโรงใหญ่เตรียมไว้จ านวนมาก 
เบื้องต้นมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจ านวน 12 ชุดแล้ว และสั่งให้ส านักวินิจฉัย 1 ของ กกต. กลางจัดเจ้าหน้าที่สืบสวนลงสมทบ
พร้อมกับประสานทานผู้การฯ จัดเตรียมเพ่ิมอีก 2 ชุด กรณีเมื่อผู้สมัครรู้ผลการนับคะแนนแล้วอาจมีการสร้างความวุ่นวายและ
ขอร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ทั้งนี้ กกต. ได้ฝากก าชับให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเหตุการณ์ เพราะบันทึกเปรียบเสมือนกล่องด าที่มี
การร้องเรียนของผู้สมัครทั้ง 2 ฝ่าย บันทึกดังกล่าวก็จะเป็นข้อมูลในการพิจารณากรณีการร้องเรียน รวมทั้งเป็นห่วง 
เรื่องการตั้งหน่วยเลือกตั้งติดกัน ซึ่งอาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสนลงคะแนนผิดหน่วยและกรรมการนับคะแนนผิดพลาด 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1043017/  

https://www.dailynews.co.th/news/1043017/
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 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมอมารีพัทยา เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยสถานการณ์การเลือกตั้งเมืองพัทยาว่าถ้าย้อนสถิติในการร้องเรียน
การเลือกตั้งในพ้ืนที่ชลบุรี 4 - 5 ครั้งที่ผ่านมามีไม่มากขณะนี้ นอกจากมีข่าวว่ามีการจ่ายเงินหัวละพันแล้ว ก็มีเรื่องร้องเรียน 
ว่ามีการติดป้ายหาเสียงจ านวนเกินก าหนด ซึ่งยื่นหลักฐานเข้ามาถึง 14 แฟ้ม ซึ่งในเรื่องของการสืบสวนป้องปรามการทุจริต 
เพ่ือให้การท างานมีความคล้องตัว ตนได้จัดโขนโรงใหญ่เตรียมไว้จ านวนมากเบื้องต้นมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจ านวน 12 ชุดแล้ว 
และสั่งให้ส านักวินิจฉัย 1 ของ กกต. จัดเจ้าหน้าที่สืบสวนลงสมทบพร้อมกับประสานทางผู้การฯ ชลบุรีจัดเตรียมเพ่ิมอีก 2 ชุด 
กรณีเมื่อผู้สมัครรู้ผลการนับคะแนนแล้ว อาจมีการสร้างความวุ่นวายและขอร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งนี้ กกต. ได้ฝากก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเหตุการณ์ เพราะบันทึกเปรียบเสมือนกล่องด าที่มีการร้องเรียนของผู้สมัครทั้ง 2 ฝ่าย บันทึกดังกล่าว 
ก็จะเป็นข้อมูล ในการพิจารณากรณีการร้องเรียน รวมทั้งเป็นห่วงเรื่องการตั้งหน่วยเลือกตั้งติดกัน ซึ่งอาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สับสนลงคะแนนผิดหน่วย และกรรมการนับคะแนนผิดพลาด 
 ด้าน พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต. กล่าวว่า 2 วันก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ จะระบุว่าขณะนี้เริ่มมีการแจกเงินในพ้ืนที่หัวละ 1,000 บาทซึ่งบ้านของเขาก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://shorturl.asia/Vqa2e  

กกต. ปูดเลือกตั้งเมอืงพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน 

https://shorturl.asia/Vqa2e
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กกต. ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2022 
 
 
 
 
 

 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครและ  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมในการ
จัดสรรบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนรับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เลขที่ 55/1 
หมู่ที่ 11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
*****อนึ่ง ส าหรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู ส่วนบัตร
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีน้ าตาล ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
หรือบริการสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38554/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1525352593312034816?t=tcjvlmxJLccQDOkP3xE
E9Q&s=06  
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https://www.chorsaard.or.th/content/55387/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.ปูดเลือกตั้งเมืองพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220513002868

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

18

https://www.chorsaard.or.th/content/55387/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.ปูดเลือกตั้งเมืองพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220513002868

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

19

https://www.chorsaard.or.th/content/55387/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.ปูดเลือกตั้งเมืองพัทยา พบซื้อเสียงหัวละพัน - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220513002868

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

20

https://www.chorsaard.or.th/content/55387/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: กกต.เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คาดจะมีคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์ถึง 70%

รหัสข่าว: I-I220513002653

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

21

https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/290911
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: กกต.เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คาดจะมีคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์ถึง 70%

รหัสข่าว: I-I220513002653

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

22

https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/290911
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: กกต.เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คาดจะมีคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์ถึง 70%

รหัสข่าว: I-I220513002653

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

23

https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/290911
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:05
หัวข้อข่าว: โชว์ยอด "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม. 4.4 ล้านคน-เมืองพัทยา 7.8 หมื่น

รหัสข่าว: I-I220513003434

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

24

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004213
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:05
หัวข้อข่าว: โชว์ยอด "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม. 4.4 ล้านคน-เมืองพัทยา 7.8 หมื่น

รหัสข่าว: I-I220513003434

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

25

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004213
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:05
หัวข้อข่าว: โชว์ยอด "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม. 4.4 ล้านคน-เมืองพัทยา 7.8 หมื่น

รหัสข่าว: I-I220513003434

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

26

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004213
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: เปิด 10 เขต กทม. จำนวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 4.4 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I220513003321

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514830
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: เปิด 10 เขต กทม. จำนวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 4.4 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I220513003321

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

28

https://www.komchadluek.net/news/514830
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: เปิด 10 เขต กทม. จำนวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 4.4 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I220513003321

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514830
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: เปิด 10 เขต กทม. จำนวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 4.4 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I220513003321

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

30

https://www.komchadluek.net/news/514830
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งเฝ้าระวังทุจริต เลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา เตือนร้านค้าอย่าจำหน่ายสุรา

รหัสข่าว: I-I220513003439

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3341721
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งเฝ้าระวังทุจริต เลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา เตือนร้านค้าอย่าจำหน่ายสุรา

รหัสข่าว: I-I220513003439

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3341721
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:19
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งเฝ้าระวังทุจริต เลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกเมืองพัทยา เตือนร้านค้าอย่าจำหน่ายสุรา

รหัสข่าว: I-I220513003462

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-sangefaarawangthucchrit-eluue-ktangnaayk-smaachikemuue-ngphathyaa-etuue-nraankhaa-yaacchamhnaaysuraa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:58
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003537

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004248
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:58
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003537

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004248
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:58
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003537

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004248
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:58
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003537

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

37

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004248
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:05
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/chbb-tem-het-phl-kktthxn-chx-xdt-lekha-sal-yt-thrrm-phn-phsm-khr-phwa-kthm.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:05
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/chbb-tem-het-phl-kktthxn-chx-xdt-lekha-sal-yt-thrrm-phn-phsm-khr-phwa-kthm.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:05
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! เหตุผล กกต.ถอนชื่อ "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220513003556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/chbb-tem-het-phl-kktthxn-chx-xdt-lekha-sal-yt-thrrm-phn-phsm-khr-phwa-kthm.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:46
หัวข้อข่าว: กกต.กทม. เชิญชวนประชาชนทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220514000461

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220513211905253
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:46
หัวข้อข่าว: กกต.กทม. เชิญชวนประชาชนทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220514000461

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220513211905253
https://thainews.prd.go.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ส่งบัตรเลือกตั้งถึง 50 เขต

รหัสข่าว: C-220514009066(14 พ.ค. 65/04:10)

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

Col.Inch: 45.03 ADValue:  (B/W)  45,030  (FC)  90,060
PRValue : (B/W)  135,090  (FC)  270,180(x3)

43



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11490
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: กมธ.ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์จบที่ศาล-กกต.

รหัสข่าว: C-220514012101(14 พ.ค. 65/03:36)

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

Col.Inch: 17.04 ADValue:  (B/W)  20,448  (FC)  28,116
PRValue : (B/W)  61,344  (FC)  84,348(x3)

44



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:42
หัวข้อข่าว: รู้ไว้! ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 2 ปี อะไรบ้าง

รหัสข่าว: I-I220514000900

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524801
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:42
หัวข้อข่าว: รู้ไว้! ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 2 ปี อะไรบ้าง

รหัสข่าว: I-I220514000900

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524801
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:42
หัวข้อข่าว: รู้ไว้! ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 2 ปี อะไรบ้าง

รหัสข่าว: I-I220514000900

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524801
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

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

49

https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กฝันค้าง! กมธ.เคาะใช้สูตร 100 หารคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ‘หมอระวี’ ทำใจ

รหัสข่าว: I-I220513002805

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/140494/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

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

56

https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

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

57

https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กมธ.ใช้ 100 หาร คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ให้ไลฟ์สด! นับคะแนน "พรรคเล็ก” ยกมือให้ "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220513002901

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391161
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: มติกมธ.กฎหมายลูกผ่านฉลุย 32 เสียง พรรคใหญ่ได้เฮ! ยึดสูตรคำนวณสส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003014

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

69

https://www.naewna.com/politic/653180
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: กทม.ปล่อยรถ-ล่องเรือชวนเลือกตั้ง ชวนคนกรุงร่วมสร้างปรากฏการณ์

รหัสข่าว: I-I220513003062

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/653131
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: กทม.ปล่อยรถ-ล่องเรือชวนเลือกตั้ง ชวนคนกรุงร่วมสร้างปรากฏการณ์

รหัสข่าว: I-I220513003062

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

71

https://www.naewna.com/local/653131
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใช้ 100 หาร ไฟเขียวไลฟ์สด นับคะแนนหลังปิดหีบ

รหัสข่าว: I-I220513003291

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341379
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใช้ 100 หาร ไฟเขียวไลฟ์สด นับคะแนนหลังปิดหีบ

รหัสข่าว: I-I220513003291

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341379
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใช้ 100 หาร ไฟเขียวไลฟ์สด นับคะแนนหลังปิดหีบ

รหัสข่าว: I-I220513003291

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

74

https://www.matichon.co.th/politics/news_3341379
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:07
หัวข้อข่าว: วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ก่อน-หลัง 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220513003436

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-929401
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:07
หัวข้อข่าว: วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ก่อน-หลัง 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220513003436

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-929401
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:07
หัวข้อข่าว: วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ก่อน-หลัง 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220513003436

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-929401
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:07
หัวข้อข่าว: วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ก่อน-หลัง 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220513003436

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-929401
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: "ส.ว.กิตติ" ชื่นชมสปิริตกมธ.กฎหมายลูก แม้เห็นต่างยังยอมรับกัน ใช้เหตุผลคุยกัน

รหัสข่าว: I-I220513003438

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341720
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: "ส.ว.กิตติ" ชื่นชมสปิริตกมธ.กฎหมายลูก แม้เห็นต่างยังยอมรับกัน ใช้เหตุผลคุยกัน

รหัสข่าว: I-I220513003438

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341720
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยอมรับมติสูตรหาร 100 ขอสู้ต่อวาระ 2-3 ลั่นสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร

รหัสข่าว: I-I220513003440

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341766
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:08
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยอมรับมติสูตรหาร 100 ขอสู้ต่อวาระ 2-3 ลั่นสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร

รหัสข่าว: I-I220513003440

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3341766
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: สงครามยังไม่จบ! หมอระวี ขอสู้ต่อ วาระ 2-3 หลังพ่ายสูตรปาร์ตี้ลิสต์ หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003549

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7047825
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: สงครามยังไม่จบ! หมอระวี ขอสู้ต่อ วาระ 2-3 หลังพ่ายสูตรปาร์ตี้ลิสต์ หาร 100

รหัสข่าว: I-I220513003549

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

84

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7047825
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: นายกเสริฐโล่งศาลยกฟ้อง กลับมาลุยพัฒนา "นครแม่สอด"

รหัสข่าว: I-I220513003555

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/economy/524771
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: นายกเสริฐโล่งศาลยกฟ้อง กลับมาลุยพัฒนา "นครแม่สอด"

รหัสข่าว: I-I220513003555

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/economy/524771
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:06
หัวข้อข่าว: นายกเสริฐโล่งศาลยกฟ้อง กลับมาลุยพัฒนา "นครแม่สอด"

รหัสข่าว: I-I220513003555

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/economy/524771
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:12
หัวข้อข่าว: 'พรรคเล็ก' ฮึด! เปิดแผนสู้ต่อ 'สูตรปาร์ตี้ลิสต์' กาง 3 อนาคต 'ถอย ยุบรวม ยืนหยัด'

รหัสข่าว: I-I220513003563

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653300
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:12
หัวข้อข่าว: 'พรรคเล็ก' ฮึด! เปิดแผนสู้ต่อ 'สูตรปาร์ตี้ลิสต์' กาง 3 อนาคต 'ถอย ยุบรวม ยืนหยัด'

รหัสข่าว: I-I220513003563

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653300
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:28
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ร้องเรียนคู่แข่งชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยาติดป้ายหาเสียงเกิน

รหัสข่าว: I-I220513003581

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/social/local/682969
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:28
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ร้องเรียนคู่แข่งชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยาติดป้ายหาเสียงเกิน

รหัสข่าว: I-I220513003581

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/social/local/682969
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220513003584

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000045599
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220513003584

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000045599
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220513003584

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000045599
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000196

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/phuusmakhr-isranaaykemuue-ngphathyaa-r-ng-kkt-e-aaphidphuusmakhr-2-raaythamphidkthmaayeluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000196

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/phuusmakhr-isranaaykemuue-ngphathyaa-r-ng-kkt-e-aaphidphuusmakhr-2-raaythamphidkthmaayeluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยา ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร 2 รายทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000196

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/phuusmakhr-isranaaykemuue-ngphathyaa-r-ng-kkt-e-aaphidphuusmakhr-2-raaythamphidkthmaayeluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000198

 komkhaotuathai.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.komkhaotuathai.com/contents/42185
https://www.komkhaotuathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000198

 komkhaotuathai.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.komkhaotuathai.com/contents/42185
https://www.komkhaotuathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000198

 komkhaotuathai.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.komkhaotuathai.com/contents/42185
https://www.komkhaotuathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000198

 komkhaotuathai.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.komkhaotuathai.com/contents/42185
https://www.komkhaotuathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000198

 komkhaotuathai.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

102

https://www.komkhaotuathai.com/contents/42185
https://www.komkhaotuathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220514000199

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/313718
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'ศิธา' ย้ำเลือกผู้ว่าฯกทม.เบอร์11ได้ 'สุดารัตน์' ไปช่วยงาน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220514000381

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1045638/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'ศิธา' ย้ำเลือกผู้ว่าฯกทม.เบอร์11ได้ 'สุดารัตน์' ไปช่วยงาน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220514000381

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1045638/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'ศิธา' ย้ำเลือกผู้ว่าฯกทม.เบอร์11ได้ 'สุดารัตน์' ไปช่วยงาน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220514000381

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1045638/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'ศิธา' ย้ำเลือกผู้ว่าฯกทม.เบอร์11ได้ 'สุดารัตน์' ไปช่วยงาน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220514000381

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1045638/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดโค้งสุดท้าย "ศักดิ์ชัย" ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม....

รหัสข่าว: I-I220514000441

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=874957
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์ชัย'แถลงร้องกกต.ระบุผู้สมัครนายก ถึง2รายทำผิดกม.เลือกตั้งมีหลักฐานชัด

รหัสข่าว: I-I220514000907

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=20169
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์ชัย'แถลงร้องกกต.ระบุผู้สมัครนายก ถึง2รายทำผิดกม.เลือกตั้งมีหลักฐานชัด

รหัสข่าว: I-I220514000907

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

120

http://innews.news/news.php?n=20169
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์ชัย'แถลงร้องกกต.ระบุผู้สมัครนายก ถึง2รายทำผิดกม.เลือกตั้งมีหลักฐานชัด

รหัสข่าว: I-I220514000907

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=20169
http://innews.news


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220514009167(14 พ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 24.46 ADValue:  (B/W)  24,460  (FC)  48,920
PRValue : (B/W)  73,380  (FC)  146,760(x3)

122



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: บทนำ : น่าห่วงซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220513003317

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/news_3338863
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: บทนำ : น่าห่วงซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220513003317

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/news_3338863
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: อำนาจและหน้าที่ของผู้ว่า กทม. ใครหาเสียงเกินนี้ โปรด อย่า!!เลือก มีแต่โกหกตอแหล

รหัสข่าว: I-I220513003575

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/columnonline/51499
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: อำนาจและหน้าที่ของผู้ว่า กทม. ใครหาเสียงเกินนี้ โปรด อย่า!!เลือก มีแต่โกหกตอแหล

รหัสข่าว: I-I220513003575

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/columnonline/51499
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: อำนาจและหน้าที่ของผู้ว่า กทม. ใครหาเสียงเกินนี้ โปรด อย่า!!เลือก มีแต่โกหกตอแหล

รหัสข่าว: I-I220513003575

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/columnonline/51499
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:40
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 14 พฤษภาคม 2565

รหัสข่าว: I-I220514000898

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/51507
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:40
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 14 พฤษภาคม 2565

รหัสข่าว: I-I220514000898

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/51507
https://www.naewna.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220514009032(14 พ.ค. 65/02:20)

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

Col.Inch: 95.19 ADValue:  (B/W)  95,190  (FC)  190,380
PRValue : (B/W)  285,570  (FC)  571,140(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220514009032(14 พ.ค. 65/02:20)

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

Col.Inch: 95.19 ADValue:  (B/W)  95,190  (FC)  190,380
PRValue : (B/W)  285,570  (FC)  571,140(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220514009032(14 พ.ค. 65/02:20)

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

Col.Inch: 95.19 ADValue:  (B/W)  95,190  (FC)  190,380
PRValue : (B/W)  285,570  (FC)  571,140(x3)
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