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ข่าวประจ าวันที่ 21 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 225/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง      

2 226/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่   

3 227/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม พรบ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
1 

2 มติชนออนไลน์ จ่อคลอดคู่มือ 180 วันอันตราย กกต. แจงยิบ 5 กฎเหล็ก 3 
3 Theworldnews ออนไลน์ จอ่คลอดคู่มือ 180 วันอันตราย กกต. แจงยิบ 5 กฎเหล็ก 5 
4 ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ จับตาสถานการณ์ - กกต. เตรียมออก 5 หลักเกณฑ์เลือกตั้ง 7 
5 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ 8 
6 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
10 

7 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  ประกาศผลการเลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

13 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ “อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
16 

2 ข่าวสดออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจไทย แชมป์ยอดบริจาคพรรค 6,000,000 บาท 17 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Topnews ออนไลน์ "สมชัย" เผย 4 ข้อ ป้ายหาเสียงพรรคการเมืองหากพ้น 24 ก.ย. จี้ กกต.

แจงให้ชัดอะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้ 
19 

2 theroom44 ออนไลน์ "สมชัย" จี้ "กกต." ออกแถลง ปม พรรคการเมืองขึ้นป้ายหาเสียง 21 
3 Innnews ออนไลน์ เพ่ือไทยจี้ กกต. คุมเข้มหาเสียงเท่าเทียมอย่า 2 มาตรฐาน 24 
4 แนวหน้าออนไลน์ 'ชัยวุฒิ' จี้ กกต. ออก กม. ให้ชัด หลัง 24 ก.ย. ลงพื้นที่หาเสียง  

อะไรท าได้ – ท าไม่ได ้? 
26 

5 Innnews ออนไลน์  "ชัยวุฒิ" ชี้ "บิ๊กป้อม" ปรับลุคลงพ้ืนที่ไม่ใช่เตรียมเป็นนายกฯ 28 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ชัยวุฒิ" จี้ กกต. ออก กม. ให้ชัด หลัง 24 ก.ย. เริ่มท ากิจกรรมการเมือง 

ชี้ "ลุงป้อม" ปรับลุคส์ใส่ยีนส์เป็นเรื่องปกติ 
30 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ขอ กกต. ชี้ให้ชัดหลัง 24 ก.ย. ท าอะไรได ้- ไม่ได้ 32 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. แจงให้ชัดแนวทางหาเสียงหลัง 24 ก.ย. ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง 34 
9 MGR ออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ย้ า "ประวิตร" ปรับลคุลงพ้ืนที่เป็นเรื่องเป็นปกติ ไม่เก่ียว 

เตรียมเป็นนายกฯ ห่วงพรรคการเมืองจัดกิจกรรม – เวทีปราศัย  
ขอ กกต. ระบุให้ชัดท าอะไรได้บ้าง 

36 

10 Infoquest ออนไลน์ “ชัยวุฒิ” เตือนพรรคการเมืองระวังค่าใช้จ่ายเลือกตั้งหลัง 24 ก.ย.  
แนะ กกต. ควรระบุให้ชัด 

38 

11 มติชนออนไลน์ "ชัยวุฒิ" เตือนพรรคใหญ่แลนด์สไลด์ ระวังจัดกิจกรรมการเมืองหลัง 24 ก.ย. 40 
12 ข่าวสดออนไลน์ ผวาผิด กม. เลือกตั้ง ! พปชร. จี้ กกต. เคลียร์ให้ชัด หลัง 24 ก.ย.  

พรรคท าอะไรได้บ้าง 
42 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ประวิตร" ชี้ ยังไม่เข้าโหมด "เลือกตั้ง" จ่อถาม "กกต." ปม ค่าใช้จ่ายพรรค 45 
14 Theworldnews 

ออนไลน์ 
"บิ๊กป้อม" เผย พปชร. เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติ ส.ส.- ว่าที่ผู้สมัคร  
หลัง 24 ก.ย. ท าอะไรได้ไม่ได้ 

48 

15 บ้านเมืองออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติ ส.ส. - ว่าที่ผู้สมัคร หลัง 24 ก.ย.
ท าอะไรได้ไม่ได้ 

50 

16 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เผย "ปชป. - ภท." ท างานด้วยกันเรียบร้อยดี ถาม กกต. 
ข้อปฏิบัติหลัง 24 ก.ย. 

52 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติสส หลัง 24 กันยา 'ป้อม' 55 
18 ไทยรัฐออนไลน์ “ประวิตร” การันตี ปชป. - ภท. ไม่มีอะไร จ่อถาม กกต. หลัง 24 ก.ย. 

อะไรท าได้ - ไม่ได้ 
57 

19 7 HD ออนไลน์ "พล.อ.ประวิตร" จะขอถาม กกต.ต้องใช้เงินอย่างไรหลัง 24 ก.ย. นี้  
ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พปชร. เตรียมลุยเพชรบูรณ์ 25 ก.ย. 

60 

20 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

'บิ๊กป้อม' เบรกปมร้าว ภท. - ปชป. จ่อถก กกต. เกณฑ์หาเสียงเลือกตั้ง 62 

21 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย บี้ กกต. ดูรัฐบาลหาเสียงแฝงด้วย ชี้บังคับใช้กฎหมายแล้ว  
อย่า 2 มาตรฐาน 

64 

22 คมชัดลึกออนไลน์ "เพื่อไทย" เตือน กกต. หาเสียง 180 วันก่อน "เลือกตั้ง" ต้องเป็นธรรม 66 
23 Innnews ออนไลน์ เพ่ือไทย พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ กกต. อย่างเคร่งครัด 69 
24 คมชัดลึกออนไลน์ เตือน พรรคการเมือง ระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 71 
25 Voicetv ออนไลน์ 'อนุสรณ์' บี้ กกต. จับตา รบ. หาเสียงล่วงหน้าอย่างหนักในห้วง 180 วัน

สุดท้ายก่อนสภาฯ หมดวาระ 
74 

26 มติชนออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ กกต. บังคับใช้ กม. ให้เป็นธรรม ไม่ปล่อย รบ. แจกของ
เนียนหาเสียงแฝง 

75 

27 บ้านเมืองออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ กกต. บังคับใช้กม.เป็นธรรม อย่าปล่อย รบ. แจกของ 
หาเสียงแบบเนียน ๆ 

77 

28 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไทยสร้างไทย' ขอเคลียร์ กกต. จัดแข่งกีฬาผิดไหม ? 79 
29 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
'ไทยสร้างไทย' ยื่นหารือ กกต. จัดกิจกรรมด้านกีฬา ขัดระเบียบเลือกตั้ง
หรือไม่ 

83 

30 บ้านเมืองออนไลน์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ยื่นหารือ กกต. จัดกิจกรรมด้านกีฬา  
บอลเยาวชน - แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่ 

88 

31 Innnews ออนไลน์ ไทยสร้างไทย ยื่น กกต. ขอหารือการท ากิจกรรมด้านกีฬาของพรรค 90 
32 Thailandsportmaga

zine ออนไลน์ 
ยื่นหนังสือถึง กกต. ขอค าชี้แจง จัดกิจกรรมกีฬาก่อนกฏหมาย 180 วัน
ออก " นิตยสารกีฬา ประเทศไทย 

94 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 มติชนออนไลน์ ไทยสร้างไทยยื่นหารือ กกต. จัดบอลเยาวชน - แอโรบิกผู้สูงอายุ  

ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่ 
98 

34 Siamsport ออนไลน์ “พ.ต.ท.กุลธน” ยื่นหนังสือถึง กกต. ขอค าชี้แจงจัดกิจกรรมกีฬา 
ก่อนกฎหมาย 180 วัน ออก 

101 

35 ข่าวสดออนไลน์ ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือแจง กกต. จัดกิจกรรมกีฬา ก่อนกฎหมาย 180 วันออก 104 
36 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ไทยสร้างไทยยื่นหนังสือชี้แจง กกต. ปมจัดกีฬาก่อนกฎหมายเลือกตั้งออก 108 
37 Vnexplorer ออนไลน์ ไทยสร้างไทยยื่นหารือ กกต. จัดบอลเยาวชน - แอโรบิกผู้สูงอายุ  

ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่ 
109 

38 Nationtv ออนไลน์ ทีม ส.ท. เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต. ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ 111 
39 Innnews ออนไลน์ "สมศักดิ์" เชื่อหลังลอยกระทงเข้าโหมด ลต. เต็มตัว 115 
40 Nationtv ออนไลน์ หลังลอยกระทงเข้าเทศกาลหาเสียง "สมศักดิ์" ชี้ ระวังข้อห้าม กม.  

ไม่ตรงไปตรงมา 
117 

41 แนวหน้าออนไลน์ จับตา 'ลอยกระทง' ! พปชร. คาด 'การเมือง' ระอุ หลัง 24 ก.ย.  
ระวังข้อห้าม กกต. 

120 

42 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ แข่งจับผิดรุมบี้ กกต. 122 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภาพข่าว : ตรวจเยี่ยม 125 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. ลงพื้นที่ฟังปัญหาเลือกตั้งเมืองสุพรรณ 126 
3 หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 
เปิดไทม์ไลน์ กกต. 7พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. 127 

4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหน
ได ้- เสีย 

130 

5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง 133 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : ยาวไป 134 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : ต้องท าใจยอมรับ 135 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน : เกือบทุกพรรคมุ่งเจาะยางภาคใต้ 136 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง 138 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้ - เสีย 141 
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วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิจิตรและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง 
เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ 
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเย่ียมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
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21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิจิตรและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง 
เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ 
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46516/  

“อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจังหวัดพิจิตร 

https://siamtongtin.com/domestic/46516/
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2565 Section : First Section/- หนา้ : 10 (ขวา) 

กกต. ลงพ้ืนทีต่รวจเยี่ยม กกต. สุพรรณบุร ี
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วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุม ครั้ งที่  1/2565 เพ่ือให้แผนการด าเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง  ๆ 
ทั้งด้านนโยบาย การเผยแพร่วิชาการ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย ในที่ประชุม
ประกอบด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า และ นายคณิศร นุชนาฏ 
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
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วันที่ 21 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบดอกไม้เพ่ือถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธี 
พระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต ด้วยพระชนมพรรษา 
96 พรรษา ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ 
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบดอกไม้ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณใ์นการพระราชพิธีพระบรมศพ 

ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต 
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วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับมอบหมายจาก 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
จ านวน 44 คน และต าแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จ านวน 11 คน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พร้อมนี้ได้กล่าวอวยพร ให้ก าลังใจ และให้โอวาทในการปฏิบัติงานโดยให้ยึดหลักการท างาน  
ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งให้มีจิตส านึกสาธารณะและมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แสดงความยินดีแก่ผู้ที่สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 20 กันยายน 2565, 16.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง         
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 11 กันยายน 2565 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้          
  1. กรณี  นายมาน๊ ะ ลี มอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลสุ วารี  เขตเลื อกตั้ งที่  5 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565     
  2. กรณี นายส าเริง คงนิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่  1 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565     
  3. กรณี นายบุญรอด น้อยกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565     
  4. กรณี นางสิริอาภรณ์ พวงพัชรียา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565     

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  5. กรณี นายสมาน กุ่มประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565     
  6. กรณี นายบัวเรียน แสนทวีสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     
  7. กรณี  นายสุพศิน กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เขตเลือกตั้ งที่  2 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565     
  8. กรณี นายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 
  9. กรณี นายวิม วงค์สมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร 
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
  10. กรณี  นายทนงศักดิ์  รัตนติสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้ งที่  1 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565    
  11. กรณี  นางสมพร นันถนอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชี ยงเครื อ เขตเลื อกตั้ งที่  1  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565   
  12. กรณี นายสงัด เอกวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  13. กรณี นายเพ็ง วิยะรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  14. กรณี นายจิต ห้วยไชย นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565                              
  วันนี้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้      
        1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้แก่ นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะแต 
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้แก่ นางสาวน้ าฝน ชั้วแย้ม  
  3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ได้แก่ นางเจริญ ธูปหอม 
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  4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ได้แก่ นางอ าพรรัตน์ พันธ์แดง 
  5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ นายสุรจักร์ งามเลิศ 
  6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่  2 อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายมนตรี แก่นค า 
 7.  สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลกระสั ง  เขตเลื อกตั้ งที่  2  อ า เภอกระสั ง  จั งหวั ดบุ รี รั มย์ 
ได้แก่ นายน าชัย อุบลไกรสีห์ 
  8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายสุกิจ แก้วเพ็ชร 
  9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร 
ได้แก่ นายภาณุพงศ์ วัชรโคตระกูล 
  10. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ได้แก่ อนุชิต ผาพัง 
  11. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ นายอุไร จังโกฏิ 
  12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายอรุณศักดิ์ ยงยืน 
  13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายวรพิษ จันทะยาง  
  14. นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายไพศาล พรมมาลี 
  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297055  
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21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง         
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 11 กันยายน 2565 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้          
  1. กรณี  นายมาน๊ ะ ลี มอ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนต าบลสุ วารี  เขตเลื อกตั้ งที่  5 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565     
  2. กรณี นายส าเริง คงนิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่  1 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565     
  3. กรณี นายบุญรอด น้อยกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565     
  4. กรณี นางสิริอาภรณ์ พวงพัชรียา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565     

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประกาศผลการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  5. กรณี นายสมาน กุ่มประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม  เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565     
  6. กรณ ีนายบัวเรียน แสนทวีสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     
  7. กรณี  นายสุพศิน กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เขตเลือกตั้ งที่  2 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565     
  8. กรณี นายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 
  9. กรณี นายวิม วงค์สมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร 
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
  10. กรณี  นายทนงศักดิ์  รัตนติสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้ งที่  1 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565    
  11. กรณี  นางสมพร นันถนอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชี ยงเครื อ เขตเลื อกตั้ งที่  1  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565   
  12. กรณี นายสงัด เอกวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  13. กรณี นายเพ็ง วิยะรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  14. กรณี นายจิต ห้วยไชย นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จัน จังหวั ดเชียงราย 
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565                              
  วันนี้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้      
        1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้แก่ นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะแต 
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้แก่ นางสาวน้ าฝน ชั้วแย้ม  
  3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ได้แก่ นางเจริญ ธูปหอม 
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  4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ได้แก่ นางอ าพรรัตน์ พันธ์แดง 
  5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ นายสุรจักร์ งามเลิศ 
  6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่  2 อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายมนตรี แก่นค า 
 7.  สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลกระสั ง  เขตเลื อกตั้ งที่  2  อ า เภอกระสั ง  จั งหวั ดบุ รี รั มย์  
ได้แก่ นายน าชัย อุบลไกรสีห์ 
  8. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายสุกิจ แก้วเพ็ชร 
  9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร 
ได้แก่ นายภาณุพงศ์ วัชรโคตระกูล 
  10. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ได้แก่ อนุชิต ผาพัง 
  11. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ นายอุไร จังโกฏิ 
  12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายอรุณศักดิ์ ยงยืน 
  13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายวรพิษ จันทะยาง  
  14. นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายไพศาล พรมมาลี 
  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297055 
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ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอัท่ี 20 กันยายน 2565, 16.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการ เลือกตั้ง   
สมาชิกสภาท้องถิ่ น  ใหม่  โดยก าหนดวัน เลื อกตั้ ง  ในวัน ที่  11  กันยายน 2565 ด้ วย เหตุดั งต่ อ ไปนี้                                                                                                                    
  1. กรณีศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยนาท อ าเภอหันคา เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ แทน นายศักดิ์ชัย พุกมาก     
  2. กรณีศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ แทน นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ                           
 วันนี้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ เสนอเ รื่ องให้คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง 
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัคร 
ที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้   
  1. สมาชิ กสภาองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ดชั ยนาท  อ า เภอหั นคา  เ ขต เลื อกตั้ ง ที่  3  
ได้แก่ นายธนัญธร กิตติวัฒนากูล  

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม ่



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  2 .  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดขอนแก่น  อ า เภอบ้ านไผ่  เขต เลื อกตั้ งที่  1  
ได้แก่ นางกฤษณา ศิริพรรณ   
  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  
   อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297056  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง          
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 11 กันยายน 2565 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้          
  1. กรณี  นายมาน๊ะ ลีมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี  เขตเลือกตั้ งที่  5 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565     
  2. กรณี นายส าเริง คงนิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565     
  3. กรณี นายบุญรอด น้อยกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565     
  4. กรณี นางสิริอาภรณ์ พวงพัชรียา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 
1 อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไดล้าออก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565     
  5. กรณี นายสมาน กุ่มประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565     
  6. กรณี นายบัวเรียน แสนทวีสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     
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  7. กรณี นายสุพศิน กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เขตเลือกตั้ งที่  2 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565     
  8. กรณี นายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 
  9. กรณี นายวิม วงค์สมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร 
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
  10. กรณี นายทนงศักดิ์  รัตนติสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้ งที่  1 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565    
  11. กรณี  นางสมพร นันถนอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เขตเลือกตั้ งที่  1  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565   
  12. กรณี นายสงัด เอกวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  13. กรณี นายเพ็ง วิยะรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   
  14. กรณี นายจิต ห้วยไชย นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ไดล้าออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565                              
  วันนี้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีแทนต าแหน่งที่ ว่ าง 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้      
        1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้แก่ นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะแต 
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ นางสาวน้ าฝน ชั้วแย้ม  
  3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ได้แก่ นางเจริญ ธูปหอม 
  4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี ได้แก่ นางอ าพรรัตน์ พันธ์แดง 
  5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ นายสุรจักร์ งามเลิศ 
  6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายมนตรี แก่นค า 
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 7. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสั ง เขตเลือกตั้ งที่  2 อ าเภอกระสั ง จั งหวัดบุ รี รัมย์ 
ได้แก่ นายน าชัย อุบลไกรสีห์ 
  8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายสุกิจ แก้วเพ็ชร 
  9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร 
ได้แก่ นายภาณุพงศ์ วัชรโคตระกูล 
  10. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดค า เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ได้แก่ อนุชิต ผาพัง 
  11. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ นายอุไร จังโกฏิ 
  12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายอรุณศักดิ์ ยงยืน 
  13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 17 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ นายวรพิษ จันทะยาง  
  14. นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายไพศาล พรมมาลี 
  ทั้งนี้  การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้ ง  
ประจ าจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
ติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297055 
 

15

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/297055


 
 
 
“อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดพิจิตร 
21 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้ง 
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตรและผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงาน 
และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้แอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิจิตร 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46516/  
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000090279
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ย้ำ "ประวิตร" ปรับลุคลงพื้นที่เป็นเรื่องเป็นปกติ ไม่เกี่ยวเตรียมเป็นนายกฯ ห่วงพรรคการเมือง...

รหัสข่าว: I-I220920002399

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

37

https://mgronline.com/politics/detail/9650000090279
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิ เตือนพรรคการเมืองระวังค่าใช้จ่ายเลือกตั้งหลัง 24 ก.ย. แนะกกต.ควรระบุให้ชัด

รหัสข่าว: I-I220920002457

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

38

https://www.infoquest.co.th/2022/235908
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิ เตือนพรรคการเมืองระวังค่าใช้จ่ายเลือกตั้งหลัง 24 ก.ย. แนะกกต.ควรระบุให้ชัด

รหัสข่าว: I-I220920002457

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/235908
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 04:02
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" เตือนพรรคใหญ่แลนด์สไลด์ ระวังจัดกิจกรรมการเมืองหลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921000224

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3572579
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 04:02
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" เตือนพรรคใหญ่แลนด์สไลด์ ระวังจัดกิจกรรมการเมืองหลัง 24 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220921000224

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

41

https://www.matichon.co.th/politics/news_3572579
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: ผวาผิดกม.เลือกตั้ง! พปชร.จี้ กกต.เคลียร์ให้ชัด หลัง 24 ก.ย. พรรคทำอะไรได้บ้าง

รหัสข่าว: I-I220920001618

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7274629
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: ผวาผิดกม.เลือกตั้ง! พปชร.จี้ กกต.เคลียร์ให้ชัด หลัง 24 ก.ย. พรรคทำอะไรได้บ้าง

รหัสข่าว: I-I220920001618

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7274629
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: ผวาผิดกม.เลือกตั้ง! พปชร.จี้ กกต.เคลียร์ให้ชัด หลัง 24 ก.ย. พรรคทำอะไรได้บ้าง

รหัสข่าว: I-I220920001618

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

44

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7274629
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" ชี้ ยังไม่เข้าโหมด "เลือกตั้ง" จ่อถาม "กกต." ปม ค่าใช้จ่ายพรรค

รหัสข่าว: I-I220920002484

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027839
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" ชี้ ยังไม่เข้าโหมด "เลือกตั้ง" จ่อถาม "กกต." ปม ค่าใช้จ่ายพรรค

รหัสข่าว: I-I220920002484

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027839
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ประวิตร" ชี้ ยังไม่เข้าโหมด "เลือกตั้ง" จ่อถาม "กกต." ปม ค่าใช้จ่ายพรรค

รหัสข่าว: I-I220920002484

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

47

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027839
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เผย พปชร. เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร หลัง 24 ก.ย. ทำอะไรได้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002781

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

48

https://theworldnews.net/th-news/bikp-m-ephy-phpchr-etriiymthaam-kkt-kh-ptibatis-s-waathiiphuusmakhr-hlang-24-k-y-tham-aairaidaimaid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เผย พปชร. เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร หลัง 24 ก.ย. ทำอะไรได้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002781

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/bikp-m-ephy-phpchr-etriiymthaam-kkt-kh-ptibatis-s-waathiiphuusmakhr-hlang-24-k-y-tham-aairaidaimaid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร หลัง 24 ก.ย.ทำอะไรได้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002880

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297000
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร หลัง 24 ก.ย.ทำอะไรได้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002880

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297000
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:58
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เผย "ปชป.-ภท." ทำงานด้วยกันเรียบร้อยดี ถาม กกต. ข้อปฏิบัติหลัง 24 ก.ย. ยิ้มวัยรุ่นโดนใจ...

รหัสข่าว: I-I220920002885

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384092
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:58
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เผย "ปชป.-ภท." ทำงานด้วยกันเรียบร้อยดี ถาม กกต. ข้อปฏิบัติหลัง 24 ก.ย. ยิ้มวัยรุ่นโดนใจ...

รหัสข่าว: I-I220920002885

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384092
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:58
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" เผย "ปชป.-ภท." ทำงานด้วยกันเรียบร้อยดี ถาม กกต. ข้อปฏิบัติหลัง 24 ก.ย. ยิ้มวัยรุ่นโดนใจ...

รหัสข่าว: I-I220920002885

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/384092
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:09
หัวข้อข่าว: พปชร.เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติสส หลัง 24 กันยา 'ป้อม' ยิ้มวัยรุ่นโดนใจนุ่งยีนส์

รหัสข่าว: I-I220920002909

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

55

https://www.thaipost.net/politics-news/225384/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:09
หัวข้อข่าว: พปชร.เตรียมถาม กกต. ข้อปฏิบัติสส หลัง 24 กันยา 'ป้อม' ยิ้มวัยรุ่นโดนใจนุ่งยีนส์

รหัสข่าว: I-I220920002909

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/225384/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: ประวิตร การันตี ปชป.-ภท.ไม่มีอะไร จ่อถาม กกต. หลัง 24 ก.ย. อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002953

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

57

https://www.thairath.co.th/news/politic/2505046
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: ประวิตร การันตี ปชป.-ภท.ไม่มีอะไร จ่อถาม กกต. หลัง 24 ก.ย. อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002953

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2505046
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: ประวิตร การันตี ปชป.-ภท.ไม่มีอะไร จ่อถาม กกต. หลัง 24 ก.ย. อะไรทำได้-ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220920002953

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

59

https://www.thairath.co.th/news/politic/2505046
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: "พล.อ.ประวิตร" จะขอถาม กกต.ต้องใช้เงินอย่างไรหลัง 24 ก.ย.นี้ ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พปชร.เตรียมลุย...

รหัสข่าว: I-I220921000210

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/595638
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: "พล.อ.ประวิตร" จะขอถาม กกต.ต้องใช้เงินอย่างไรหลัง 24 ก.ย.นี้ ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พปชร.เตรียมลุย...

รหัสข่าว: I-I220921000210

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

61

https://news.ch7.com/detail/595638
https://news.ch7.com


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3784
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'เบรกปมร้าวภท.-ปชป. จ่อถกกกต.เกณฑ์หาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220921040045(21 ก.ย. 65/05:14)

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

Col.Inch: 59.25 ADValue:  (B/W)  71,100  (FC)  88,875
PRValue : (B/W)  213,300  (FC)  266,625(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3784
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'เบรกปมร้าวภท.-ปชป. จ่อถกกกต.เกณฑ์หาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220921040045(21 ก.ย. 65/05:14)

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

Col.Inch: 59.25 ADValue:  (B/W)  71,100  (FC)  88,875
PRValue : (B/W)  213,300  (FC)  266,625(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย บี้ กกต. ดูรัฐบาลหาเสียงแฝงด้วย ชี้บังคับใช้กฎหมายแล้ว อย่า 2 มาตรฐาน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220920002117

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7275546
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย บี้ กกต. ดูรัฐบาลหาเสียงแฝงด้วย ชี้บังคับใช้กฎหมายแล้ว อย่า 2 มาตรฐาน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220920002117

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7275546
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" เตือน กกต. หาเสียง 180 วันก่อน "เลือกตั้ง" ต้องเป็นะรรม

รหัสข่าว: I-I220920002118

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530396
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" เตือน กกต. หาเสียง 180 วันก่อน "เลือกตั้ง" ต้องเป็นะรรม

รหัสข่าว: I-I220920002118

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/530396
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" เตือน กกต. หาเสียง 180 วันก่อน "เลือกตั้ง" ต้องเป็นะรรม

รหัสข่าว: I-I220920002118

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

68

https://www.komchadluek.net/news/politics/530396
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ กกต.อย่างเคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I220920002134

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_413622/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:54
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หัวข้อข่าว: เตือน พรรคการเมือง ระวังค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220920002163

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

71

https://www.komchadluek.net/news/politics/530350
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: เตือน พรรคการเมือง ระวังค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220920002163

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

72

https://www.komchadluek.net/news/politics/530350
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: เตือน พรรคการเมือง ระวังค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220920002163

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

73

https://www.komchadluek.net/news/politics/530350
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 21:03
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:01
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.บังคับใช้กม.ให้เป็นธรรม ไม่ปล่อย รบ.แจกของเนียนหาเสียงแฝง
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หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.บังคับใช้กม.เป็นธรรม อย่าปล่อย รบ.แจกของหาเสียงแบบเนียนๆ
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หัวข้อข่าว: 'ไทยสร้างไทย'ขอเคลียร์กกต.จัดแข่งกีฬาผิดไหม? | เดลินิวส์
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หัวข้อข่าว: รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ยื่นหารือ กกต. จัดกิจกรรมด้านกีฬา บอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบ...
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หัวข้อข่าว: ยื่นหนังสือถึง กกต.ขอคำชี้แจง จัดกิจกรรมกีฬาก่อนกฏหมาย 180 วันออก " นิตยสารกีฬา ประเทศไทย
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https://www.thailandsportmagazine.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหารือกกต. จัดบอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220920002449

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหารือกกต. จัดบอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220920002449

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/sport/news_3572133
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหารือกกต. จัดบอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220920002449

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/sport/news_3572133
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: พ.ต.ท.กุลธนยื่นหนังสือถึงกกต.ขอคำชี้แจงจัดกิจกรรมกีฬาก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000608

 siamsport.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamsport.co.th/football-thailand/th-other/1961/
https://siamsport.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: พ.ต.ท.กุลธนยื่นหนังสือถึงกกต.ขอคำชี้แจงจัดกิจกรรมกีฬาก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000608

 siamsport.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamsport.co.th/football-thailand/th-other/1961/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: พ.ต.ท.กุลธนยื่นหนังสือถึงกกต.ขอคำชี้แจงจัดกิจกรรมกีฬาก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000608

 siamsport.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamsport.co.th/football-thailand/th-other/1961/
https://siamsport.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือแจง กกต. จัดกิจกรรมกีฬา ก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000631

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/sports/news_7275485
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือแจง กกต. จัดกิจกรรมกีฬา ก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000631

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/sports/news_7275485
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือแจง กกต. จัดกิจกรรมกีฬา ก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000631

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/sports/news_7275485
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือแจง กกต. จัดกิจกรรมกีฬา ก่อนกฏหมาย180วันออก

รหัสข่าว: I-I220921000631

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/sports/news_7275485
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 38 ฉบับที่: 13715
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/กีฬาในประเทศ

หน้า: 8(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหนังสือชี้แจงกกต. ปมจัดกีฬาก่อนกฎหมายเลือกตั้งออก

รหัสข่าว: C-220921030096(21 ก.ย. 65/05:38)

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 58.82 ADValue:  (B/W)  52,938  (FC)  73,525
PRValue : (B/W)  158,814  (FC)  220,575(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:50
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหารือกกต. จัดบอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220920002124

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://vnexplorer.net/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81-s4329219.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 17:50
หัวข้อข่าว: ไทยสร้างไทยยื่นหารือกกต. จัดบอลเยาวชน-แอโรบิกผู้สูงอายุ ขัดระเบียบเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220920002124

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://vnexplorer.net/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81-s4329219.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ทีม ส.ท.เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต.ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้

รหัสข่าว: I-I220920002191

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887036
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ทีม ส.ท.เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต.ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้

รหัสข่าว: I-I220920002191

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ทีม ส.ท.เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต.ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้

รหัสข่าว: I-I220920002191

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: ทีม ส.ท.เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต.ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้

รหัสข่าว: I-I220920002191

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887036
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:16
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์" เชื่อหลังลอยกระทงเข้าโหมดลต.เต็มตัว

รหัสข่าว: I-I220920002925

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_413441/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:16
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์" เชื่อหลังลอยกระทงเข้าโหมดลต.เต็มตัว

รหัสข่าว: I-I220920002925

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

116

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_413441/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: หลังลอยกระทงเข้าเทศกาลหาเสียง "สมศักดิ์" ชี้ ระวังข้อห้ามกม.ไม่ตรงไปตรงมา

รหัสข่าว: I-I220921000621

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887072
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: หลังลอยกระทงเข้าเทศกาลหาเสียง "สมศักดิ์" ชี้ ระวังข้อห้ามกม.ไม่ตรงไปตรงมา

รหัสข่าว: I-I220921000621

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887072
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: หลังลอยกระทงเข้าเทศกาลหาเสียง "สมศักดิ์" ชี้ ระวังข้อห้ามกม.ไม่ตรงไปตรงมา

รหัสข่าว: I-I220921000621

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887072
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:11
หัวข้อข่าว: จับตา'ลอยกระทง'!พปชร.คาด'การเมือง'ระอุ หลัง 24 ก.ย.ระวังข้อห้าม กกต.

รหัสข่าว: I-I220920002912

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/681266
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 กันยายน 2565 เวลา 22:11
หัวข้อข่าว: จับตา'ลอยกระทง'!พปชร.คาด'การเมือง'ระอุ หลัง 24 ก.ย.ระวังข้อห้าม กกต.

รหัสข่าว: I-I220920002912

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

121

https://www.naewna.com/politic/681266
https://www.naewna.com


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: แข่งจับผิดรุมบี้กกต.

รหัสข่าว: C-220921008020(21 ก.ย. 65/02:38)

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

Col.Inch: 159.78 ADValue:  (B/W)  191,736  (FC)  239,670
PRValue : (B/W)  575,208  (FC)  719,010(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: แข่งจับผิดรุมบี้กกต.

รหัสข่าว: C-220921008020(21 ก.ย. 65/02:38)

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

Col.Inch: 159.78 ADValue:  (B/W)  191,736  (FC)  239,670
PRValue : (B/W)  575,208  (FC)  719,010(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: แข่งจับผิดรุมบี้กกต.

รหัสข่าว: C-220921008020(21 ก.ย. 65/02:38)

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

Col.Inch: 159.78 ADValue:  (B/W)  191,736  (FC)  239,670
PRValue : (B/W)  575,208  (FC)  719,010(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

รหัสข่าว: C-220921009090(21 ก.ย. 65/04:04)

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

Col.Inch: 8.54 ADValue:  (B/W)  8,540  (FC)  17,080
PRValue : (B/W)  25,620  (FC)  51,240(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กกต.ลงพื้นที่ฟังปัญหา เลือกตั้งเมืองสุพรรณ

รหัสข่าว: C-220921009086(21 ก.ย. 65/05:02)

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

Col.Inch: 8.85 ADValue:  (B/W)  8,850  (FC)  17,700
PRValue : (B/W)  26,550  (FC)  53,100(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 3820
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - การเมือง

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7พ.ค.66 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: C-220922022013(21 ก.ย. 65/05:24)

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

Col.Inch: 120.54 ADValue:  (B/W)  126,567  (FC)  150,675
PRValue : (B/W)  379,701  (FC)  452,025(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 3820
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - การเมือง

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7พ.ค.66 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: C-220922022013(21 ก.ย. 65/05:24)

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

Col.Inch: 120.54 ADValue:  (B/W)  126,567  (FC)  150,675
PRValue : (B/W)  379,701  (FC)  452,025(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 3820
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - การเมือง

หน้า: 1(บน), 12

หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กกต. 7พ.ค.66 เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: C-220922022013(21 ก.ย. 65/05:24)

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

Col.Inch: 120.54 ADValue:  (B/W)  126,567  (FC)  150,675
PRValue : (B/W)  379,701  (FC)  452,025(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: C-220921008048(21 ก.ย. 65/03:17)

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

Col.Inch: 108.90 ADValue:  (B/W)  130,680  (FC)  163,350
PRValue : (B/W)  392,040  (FC)  490,050(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: C-220921008048(21 ก.ย. 65/03:17)

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

Col.Inch: 108.90 ADValue:  (B/W)  130,680  (FC)  163,350
PRValue : (B/W)  392,040  (FC)  490,050(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9443
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: C-220921008048(21 ก.ย. 65/03:17)

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

Col.Inch: 108.90 ADValue:  (B/W)  130,680  (FC)  163,350
PRValue : (B/W)  392,040  (FC)  490,050(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง

รหัสข่าว: C-220921039060(20 ก.ย. 65/04:10)

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

Col.Inch: 29.58 ADValue:  (B/W)  29,580  (FC)  59,160
PRValue : (B/W)  88,740  (FC)  177,480(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ยาวไป

รหัสข่าว: C-220921039011(20 ก.ย. 65/04:47)

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

Col.Inch: 46.77 ADValue:  (B/W)  46,770  (FC)  93,540
PRValue : (B/W)  140,310  (FC)  280,620(x3)

134



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23619
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ต้องทำใจยอมรับ

รหัสข่าว: C-220921009020(21 ก.ย. 65/01:56)

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

Col.Inch: 44.64 ADValue:  (B/W)  44,640  (FC)  89,280
PRValue : (B/W)  133,920  (FC)  267,840(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26641
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เกือบทุกพรรคมุ่งเจาะยางภาคใต้

รหัสข่าว: C-220921004061(21 ก.ย. 65/04:26)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 58.50 ADValue:  (B/W)  55,575  (FC)  105,300
PRValue : (B/W)  166,725  (FC)  315,900(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26641
วันที่: พุธ 21 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เกือบทุกพรรคมุ่งเจาะยางภาคใต้

รหัสข่าว: C-220921004061(21 ก.ย. 65/04:26)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 58.50 ADValue:  (B/W)  55,575  (FC)  105,300
PRValue : (B/W)  166,725  (FC)  315,900(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220921001696

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220921001696

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: ห้ามใช้เงินภาษีซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220921001696

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: I-I220921001672

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/225630/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: I-I220921001672

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: I-I220921001672

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: 180 วันก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายการเมืองไหนได้-เสีย

รหัสข่าว: I-I220921001672

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