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ข่าวประจ าวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 48/2566 การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส. ยุบสภา / ครบเทอม ทั้งแบบแบ่งเขต 

และบัญชีรายชื่อ 
1 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว ค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบยุบสภา และ 
อยู่ครบวาระ 

4 

3 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะค่าใช้จ่ายหาเสียง ยุบสภาแบ่งเขต 1.9 ล. บัญชีรายชื่อ 44 ล. 
ครบเทอมพุ่งเป็น 7 - 163 ล. 

7 

4 Moneyandbanking 
ออนไลน์ 

กกต. เคาะค่าใช้จ่าย "เลือกตั้ง ส.ส." ทั้งกรณียุบสภา - ครบวาระ 9 

5 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว ส.ส. เขต ให้ใช้เงินหาเสียง 1.9 - 7 ล้าน พรรคการเมือง 
44 - 163 ล้าน 

11 

6 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. เคาะ 'ค่าใช้จ่าย' 'เลือกตั้ง' แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท 15 
7 บ้านเมืองออนไลน์ หากยุบสภา ! กกต. เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง เขตละ 1.9 ล้านบาท 20 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. คลอดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 22 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 ถ้ายุบสภา ส.ส. เขตคนละ 1.9 ล. 

ปาร์ตี้ลิสต์ 44 ล. 
26 

10 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ออกก าหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน 30 
11 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ก าหนดค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 36 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ -

แบ่งเขต 
39 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คที่นี่ ! กกต. แพร่คลังข้อมูล 12 กฎหมาย - ระเบียบควรรู้ก่อนเลือกตั้ง 66 42 
14 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เปิดให้  ปชช. ศึกษาข้อมูล กฎหมาย – ระเบียบ – ประกาศ 

เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 
44 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แจงรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ ECT Report 
เน้นความถูกต้อง - รวดเร็ว 

46 

16 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 กกต. ยกเลิกรายงานผลไม่เป็นทางการผ่านแอปฯ 
ใช้ ECT Report แทน 

49 

17 ข่าวสดออนไลน์ กกต. แจงยกเลิกแอพนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลาย
ช่องทาง 

53 

18 MGR ออนไลน์ กกต. แจง ECT Report เน้นความถูกต้อง ยันคืนวันเลือกตั้งรู้ผล 
ไม่เป็นทางการแน่ 

57 

19 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ยันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเหมือนเดิม 
ด้วยระบบ ECT Report แทนแอปพลิเคชัน 

59 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค. 65 'ชทพ.' อู้ฟู่ –  

'สร้างอนาคตไทย'ทิ้งทวน 
61 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงิน – รายชื่อผู้บริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง 
เดือน ธ.ค. 65 

64 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาค ธ.ค. 65 " ชาติไทยพัฒนา" สูงสุด 23.5 ล้าน 66 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 MGR ออนไลน์ กกต. เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค. 65 ชทพ. ยอดเงินสูงสุด 70 
5 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค. 65 "ชทพ." ยอดสูงสุด 

23.5 ล. 
71 

6 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ชาติไทยพัฒนา" เงินมากสุด 73 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค. ปี 65 "ชาติไทยพัฒนา” 

อู้ฟู่ 23.5 ล้าน 
76 

8 สยามรัฐออนไลน์ กาฬสินธุ์ กกต. เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 79 
9 MGR ออนไลน์ กกต. เตือนข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ลั่น ! พบท าผิดจัดการตาม กม.

ไม่ละเว้น 
84 

10 ข่าวสดออนไลน์ กกต. โคราช ดักคอนักการเมืองตีเนียนใช้อ านาจรัฐหาเสียง 
ขู่เจอร้องเรียนฟันไม่เลี้ยง 

85 

11 มติชนออนไลน์ "กกต." เตือนข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ขู่นักการเมืองอย่าตีเนียน
ใช้อ านาจรัฐลงพ้ืนที่หาเสียง เจอร้องเรียนฟันไม่เลี้ยง 

88 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เด้งรับกระแส 'ยุบสภา' กกต. ดักคออย่าตีเนียน ใช้อ านาจรัฐ 
หาเสียงเลือกตั้ง 

90 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน. ถกปมค าร้อง กกต. ตีความอ านาจแบ่งเขตเลือกตั้งวันนี้ 93 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตาศาล รธน. ถกวันนี้! ตีความค าร้อง กกต. อ านาจหน้าที่แบ่งเขต

เลือกตั้ง 66 
95 

3 ข่าวสดออนไลน์ ศาล รธน. นัด 3 มี.ค. ชี้ขาดสตูรคิด ส.ส. นับรวมต่างด้าวหรือไม่ กกต.
เตรียมแผนส ารอง 

98 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับตา 2 แนวทางศาล รธน. คลี่ปม 'ราษฎรไม่มีสัญชาติไทย' กกต. วุ่น
แผนรองรับ 

100 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาล รธน. ถกวันนี้ ตีความค าร้อง กกต. อ านาจหน้าที่ก าหนดจ านวน ส.ส. 102 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน. รับค าร้อง กกต. ปมตีความอ านาจแบ่งเขตเลือกตั้ง นัดลงมติ 

3 มี.ค. นี้ 
105 

7 แนวหน้าออนไลน์ ระทึก !!! ศาล รธน. นัดชี้ขาดสูตรค านวณ ส.ส. เขต นัดลงมติ 3 มี.ค. -
กกต. เตรียมแผนรองรับ 

108 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศาล รธน. รับค าร้อง กกต. ตีความสูตร ส.ส. - แบ่งเขต นัดวินิจฉัย 
3 มี.ค. 66 

110 

9 สยามรัฐออนไลน์ ลุ้น ! ศาล รธน. นัด 3 มี.ค. ลงมติชี้ขาด สูตรค านวณ ส.ส. นับรวม 
"ต่างด้าว" หรือไม่ "กกต." เตรียมแผนรองรับ 

112 

10 มติชนออนไลน์ ศาล รธน. นัดถกค าร้องสูตรคิด ส.ส. รวม 'ต่างด้าว' หรือไม่ กกต. 
สั่งทุกพ้ืนที่เตรียมแผนส ารอง 

115 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ หวั่นซ้ ารอยยุบรอบ 3 ในชีวิตการเมือง – หลัง กกต. 
คลอดกฎยุบพรรคใหม่ 

117 

12 แนวหน้าออนไลน์ ค้าน 'กกต.' ออกประกาศเทอร์โบยุบพรรค โอดเจอมาแล้ว 2 รอบ'
หมดคนเลย' 

120 

13 ไทยรัฐออนไลน์ "สมศักดิ”์ รับระเบียบ กกต. ยุบพรรคติดเทอร์โบกระทบหมด มั่นใจ 
พปชร. เป็นรัฐบาลต่อ 

122 

14 MGR ออนไลน์ "สมศักดิ”์ ค้าน กกต. ออกประกาศ เทอร์โบยุบพรรค โอน เจอมาแล้ว 
2 รอบ หมดคนเลย แนะฟังเสียง ปชช. 

125 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมศักดิ์' หลอนยุบพรรค ! ครวญครอบครัวโดนมาต่อเนื่อง แนะ กกต.
ฟังประชาชน 

127 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ ชี้แผนปฏิรูป ยธ. เอ้ือ กกต. ฟันพรรคเอ่ียวท าผิด 129 
17 สยามรัฐออนไลน์ "สมศักดิ์" แนะ "กกต." ฟังเสียง ปชช. ก่อนออกประกาศยุบพรรค 

ปัดตอบกระแสข่าว "พปชร." อาจถูกยุบก่อน 
131 

18 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ไม่ตอบ ปม "พปชร." ถูกเล็งโดนยุบ หลัง กกต. ใช้ระเบียบใหม่ 
"ฝ่ายกฎหมาย" ยันพรรคไม่เคยท าผิดกฎหมาย 

134 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 มติชนออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ปิดปากเงียบ 'เสรีพิศุทธ์' ส่งซิกจับมือ 'พปชร.' - กกต. 

เร่งยุบพรรคติดเทอร์โบ 
136 

20 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' นิ่งไม่ตอบกระแส 'พปชร.' ถูกเล็งยุบพรรคแรก 
ตามระเบียบใหม่ กกต. 

138 

21 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“สุดารัตน์” แซะ กกต. บัตรเขย่งอ้ือ ! ห่วงยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ 
เปิดช่องทุจริตหรือไม่ 

140 

22 MGR ออนไลน์ "คุณหญิงหน่อย” โวย กกต. ยกเลิกนับคะแนนเลือกตั้งเรียลไทม์ 
ชี้จงใจเปิดช่องทุจริตหรือไม่ 

143 

23 MGR ออนไลน์ ทนายนกเขาเชื่อ กกต. เดินยุทธศาสตร์ "หวานเป็นลม” ชงยุบพรรค 
ใส่พานอ านาจ 3 ป. สกัดแลนด์สไลด์ 

144 

24 มติชนออนไลน์ ด่วน ! "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาต้น มี.ค. - เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรค
แบบเทอร์โบ กกต. หวังดี ไม่ได้เจาะจงพรรคไหน 

147 

25 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ประกาศแล้วยุบสภาต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค. ตาม กกต.
ประกาศ ชี้ปมยุบพรรคแบบติดเทอร์โบเตือนทุกพรรคอย่าท าผิดแล้วกัน 

150 

26 MGR ออนไลน์ "บิ๊กตู่" แย้มประกาศยุบสภาต้น มี.ค. เลือกตั้งวันที่ 7 พ.ค. ตามกรอบ
ที่ กกต. ก าหนด 

153 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ นายกฯ ประกาศ 'ยุบสภา' ช่วงต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 
ตามกรอบเวลา กกต. 

155 

28 Moneyandbanking 
ออนไลน์ 

นายกฯ ประกาศ "ยุบสภา" ต้น มี.ค. 2566 ชี้เลือกตั้งตามกรอบ กกต. 
7 พ.ค. 

157 

29 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ด่วน ! "ประยุทธ์" ประกาศยุบสภา !! ต้น มี.ค. - เลือกตั้ง พ.ค. ชี ้
ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต. หวังดี ไม่ได้เจาะจง 

159 

30 ข่าวหุ้นออนไลน์ เลือกตั้ง 7 พ.ค. ! "ตู่" ลั่นยึดไทม์ไลน์ "กกต." ยุบสภา มี.ค. นี้  162 
31 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน ! ประยุทธ์ ประกาศยุบสภา ต้นเดือน มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค. นี้ 

ยึดตามไทม์ไลน์ กกต. 
164 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
32 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' แจง ครม. รบัทราบ 'ยุบสภา' คาดรอไม่นาน ศาล รธน. 

ชี้ขาดค าร้อง กกต. 
166 

33 MGR ออนไลน์ "วิษณุ" แจง ครม. รับทราบยุบสภา รับต้องฟังสัญญาณ กกต.  
คาดรอไม่นานศาล รธน. ชี้ขาดปมราษฎร 

168 

34 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ"  ยันก่อนยุบสภา นายกฯจะหารือพรรคร่วม พร้อมฟังสัญญาณ 
กกต. 

170 

35 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วราวุธ" ยัน "ชทพ" พร้อมลุยเลือกตั้ง ปมแบ่งเขตของ กกต.  
ไม่ใช่ปัญหา 

173 

36 MGR ออนไลน์ "สมชัย" เย้ย ECT Report ของ กกต. แค่เอกซ์เซล ไม่เรียลไทม์ 
ทันสมัย 

176 

37 คมชัดลึกออนไลน์ นักวิชาการ มองระเบยีบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ าไม่ควรมียุบพรรค 178 
38 ข่าวสดออนไลน์ “ณวัฒน์” ฟาด "กกต." ไม่นับคะแนนเรียลไทม์ ถามจะหิ้วหีบหนีไปไหน 184 
39 ข่าวสดออนไลน์ “โทนี่” ปลุก เลือกแบบสึนามิ เชื่อ กกต. ไม่กล้าตุกติก มั่นใจปักธง

ภาคใต้ได้ 
188 

40 ข่าวสดออนไลน์ “อ๋ัน – ค าผกา” พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ 
หรือกลัวความโปร่งใส 

191 

41 ข่าวหุ้นออนไลน์ TikTok จับมือ กกต. ตั้ง "ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง" คุมข้อมูลบิดเบือน 
เป็นอันตราย 

196 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา : ประกาศการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง 

(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
198 

2 คมชัดลึกออนไลน์ ลุ้น 'กกต.' จะไปต่ออย่างไรจากค าวินิจฉัย 'ศาลรัฐธรรมนูญ' 199 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค “นายสมชัย ศรีสุทธิยากร” 

อดีต กกต. 
202 

4 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 22 กุมภาพันธ์ 2566 205 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง 66 กกต. ลุ้นศาล รธน.วิ นิจฉัยค านวณสูตร

ส.ส. - แบ่งเขต 
207 

6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พรรคคือเสรีภาพ ปชช. 210 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 211 
8 หนังสือพิมพ์มติชน วิพากษ์กฎ กกต. เลือกตั้ง '66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์ 214 
9 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ติดเทอร์โบยุบพรรค 218 
10 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 219 
11 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : คันปากอยากเล่า : ลงพ้ืนที่ถี่ขึ้น 220 
12 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : ประเด็นลึก ! : 'ปชป.' เปิดไพ่ เรียกเรตติ้ง ! 221 
13 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ : พาราสาวะถี 223 
14 หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ 
อัพเดต ส.ส. 30 รวมไทยสร้างชาติ เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'ตึกเช่า' 
เขย่าประยุทธ์ 

225 

15 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ชะแว้ป 227 
16 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บ้านเกิดเมืองนอน : ปฏิทินสู่การเลือกตั้ง 228 
17 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้า 230 
18 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : สร้างกระแสทุ่มกระสุน 233 
19 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : เลือกตั้งใสกิ๊งดุจน้ าค้างกลางหาว 234 
20 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ประชาธิปไตยยืนหนึ่ง : บ้านสมเด็จโพลล์ สะท้อนเสียง -

แทรกความรู้ 
235 

21 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ฟังเราบ้าง : ก้าวไกลคับแก้วแต่จะโดนยุบพรรค ?!? 237 
22 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : นับถอยหลัง สู่วันที่ 7 พ.ค. 66 238 
23 มติชนออนไลน์ วิพากษ์กฎ กกต. เลือกตั้ง '66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์ 239 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 
 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

23 ก.พ. 66 09.00 น. โรงแรมเซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. ประธานในพิธีเปิด
การประชุม เชิ งปฏิบั ติ การร่ วมกับมหาวิทยาลั ย 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 

 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

23 ก.พ. 66 08.00 น. ห้องประชุม VIP ชั้น 9 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รอง ลธ.กกต. ประชุมหารือ / 
ติดตามเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 08.00 น. ห้องประชุม VIP ชั้น 9 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รอง ลธ.กกต. ประชุมหารือ / 
ติดตามเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 08.00 น. จังหวัดระยอง นางสาวสุรณี ผลทวี รอง ลธ.กกต. ศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ “หลักปรัชญาและแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร พตส.13  
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น
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การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

23 ก.พ. 66 08.30 น. โรงแรมทีเค. พาเลซ & 
คอนเวนชั่น กทม. 

พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รอง ลธ.กกต. เป็นวิทยากร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รณรงค์เผยแพร่และ 
สร้างการตระหนักรู้ ในการเลือกตั้งพรรคการเมือง
นโยบายโปร่งใส เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566”  
 

 09.00 น. โรงแรมเซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

นายแสวง บุญมี ลธ.กกต. กล่าวรายงานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 นายแสวง บุญมี ลธ.กกต. และ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รอง ลธ.กกต. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 13.30 น. ห้องประชุม 701 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รอง ลธ.กกต. ประชุมหารือ / 
ติดตามเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือติดตามการบริหารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แผนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมตดิตามการบรหิารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท TikTok ประจ าประเทศไทย เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และบริษัท TikTok ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท TikTok ประจ าประเทศไทย 
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กกต.       
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น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดการอบรม
เสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดีเจ รุ่นที่ 4 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมือง 
พร้อมมอบเกียรติบัตรและแนวทางให้แก่นักจัดรายการวิทยุฯ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  14 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งต่อไป 
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดีเจ รุน่ที่ 4 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566, 13.28 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาก าหนดจ านวนค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยให้ความเห็นชอบรูปแบบ  
ที่พรรคการเมืองแสดงความเห็นด้วยจ านวนมากที่สุดในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กกต. ก าหนดจ านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ - แบ่งเขต 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 

 1. ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

หรือของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ส าหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้ค านวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

     1.1 ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

     1.2 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง  

ที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณีจนถึงวันเลือกตั้ง 

 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งแต่ละคนต้องใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

      2.1 ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)     

     2.2 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 3. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

      3.1 ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 163,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน) 

     3.2 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ต้องใช้จ่าย ไม่เกิน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

     ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดของพรรคการเมือง 

ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 

 4. ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในเขตเลือกตั้งใด ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้  

     4.1 ในเขตเลือกตั้งใดที่ต้องด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 

950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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     4.2 ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ งใหม่ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งแต่ละคน  

ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 5. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 

ในเขตเลือกตั้งใด ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ งไม่เกิน 950,000 บาท (เก้าแสน 

ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 6. ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,900,000 บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317240  

https://www.4forcenews.com/279143/ 
https://www.siamfocustime.com/386186/ 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3835046 
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556817 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000016883 
https://moneyandbanking.co.th/2023/25499/ 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2635306 
https://www.komchadluek.net/news/politics/543410 
https://www.dailynews.co.th/news/2021254/ 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761 
https://siamrath.co.th/n/425167 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317240
https://www.4forcenews.com/279143/
https://www.siamfocustime.com/386186/
https://www.matichon.co.th/politics/news_3835046
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556817
https://mgronline.com/politics/detail/9660000016883
https://moneyandbanking.co.th/2023/25499/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2635306
https://www.komchadluek.net/news/politics/543410
https://www.dailynews.co.th/news/2021254/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://siamrath.co.th/n/425167
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566, 15.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้วยอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลง ในวันที่  23 มีนาคม 2566 ตามมาตรา 102 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องด าเนินการ  
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎร  
สิ้นอายุ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ  เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สะดวกรวดเร็ว  เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งที่ก าลังจะมีขึ้น 
ดังนี้      

กกต. เปิดให ้ปชช. ศึกษาข้อมูล กฎหมาย – ระเบียบ – ประกาศ 
เตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส. 
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  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564    
  3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561    
  4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   
  5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560      
  6.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566       
  7. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566    
  8. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ 
นายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566     
  9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  
           10. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลัง
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564  
  11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. 2566  
  12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิก 
พรรคการเมือง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 

   ทั้ งนี้  สามารถศึกษารายละเอียดกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ อ่ืน ๆ เ พ่ิมเติมได้ทาง 
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th Facebook แฟนเพจ “ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง” หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ 
 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317263  
https://www.siamfocustime.com/386178/ 
https://www.4forcenews.com/279136/  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054259  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317263
https://www.siamfocustime.com/386178/
https://www.4forcenews.com/279136/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054259
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามที่มีสื่อมวลชนสอบถามมายังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 

ที่จะมีขึ้นในปี 2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

หรือไม่ และท าไมจึงยกเลิกการจัดให้มีแอปพลิเคชันในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น 

 

กกต. แจงรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ 
ผ่านระบบ ECT Report เน้นความถูกต้อง - รวดเร็ว 
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 ขอเรียนว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักดีถึงการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการรายงาน 

ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลคะแนนตามมาตรา 

120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะมีขึ้นในปี 2566 จึงได้จัดให้มีการรายงาน

ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามมาตรา 120 วรรคสอง เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผ่านทางระบบ 

ECT Report ที่เน้นความถูกต้องและรวดเร็ว โดยประชาชนจะเห็นคะแนนแรกเมื่อกรรมการนับคะแนนประจ า  

หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นับคะแนนเสร็จ และได้ตรวจสอบความถูกต้องในแบบรายงาน ส.ส. 5/18 และน าไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง

ให้ประชาชนได้ดูและตรวจสอบ (โดยภายใน 5 วันนับแต่วันเลือกตั้งก็มีการส าเนาแบบรายงาน ส.ส. 5/18 เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของส านักงานด้วย) ซึ่งคะแนนของหน่วยแรกก็จะถูกกรอกลงในระบบ ECT Report และคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งอ่ืน ๆ 

ก็จะทยอยน าเข้าระบบ ECT Report อย่างต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจึงสามารถติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจาก

สื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report และจะทราบผลคะแนนว่าผู้สมัครผู้ใด หรือพรรคการเมืองใด 

ได้คะแนนจ านวนเท่าใด ในคืนวันเลือกตั้งทันที 

               ทั้งนี้ จากการด าเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมาท าให้ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งทราบถึง ข้อจ ากัดในการรายงานผลคะแนนว่าไม่ได้เกิดจากแอปพลิเคชันแต่ประการใด  แต่เกิดจาก 

การกรอกคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 92,000 หน่วย หน่วยละไม่น้อยกว่า 70 ข้อมูล ดังนั้น เพ่ือให้ 

การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จึงได้น าระบบ ECT Report มาใช้เพ่ือมิให้เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกรอกคะแนนที่มีสาเหตุมาจาก 

                1. ความล้าจากการท างานอย่างต่อเนื่องของกรรมการนับคะแนนประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 

ซึ่งต้องท างานโดยไม่มีเวลาหยุดพัก ประมาณ 15 - 18 ชั่วโมง เพราะต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เพ่ือรับอุปกรณ์ และเตรียม 

หน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งยังต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด าเนินการนับคะแนน ส่งมอบอุปกรณ์ 

การเลือกตั้งและผลคะแนน ประกอบกับต้องท างานภายใต้แรงกดดันตามสภาพของการแข่งขันทางการเมืองในแต่ละพ้ืนที่ 

               2. การเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ ด้วยสาเหตุตามข้อ 1. มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด 

ในการกรอกคะแนนได ้

                3. จ านวนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีเป็นจ านวนมาก 

ชื่อพรรคการเมืองที่มีลักษณะชื่อพ้องกัน คล้ายกันเป็นจ านวนมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการ  

กรอกคะแนนได ้

 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 อนึ่ง การแก้ระเบียบโดยยกเลิกการก าหนดให้มีแอปพลิเคชันเพียงช่องทางเดียวในการรายงาน 

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จึงเป็นการแก้ไขข้อจ ากัดในการน าเสนอข้อมูลแก่ประชาชนให้มี ช่องทางที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ปิดช่องทางการจัดให้มีแอปพลิเคชันแต่อย่างใด เพราะในมาตรา 120 ได้รองรับการรายงานผล 

การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทุกช่องทางไว้ การยกเลิกเรื่องแอปพลิเคชันออกจากระเบียบจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

เหมาะสมแล้ว ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทางเลือกที่จะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้

หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวว่า ช่องทางใดจะท าให้การรายงานผลคะแนนได้อย่าง

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/317299 
https://www.dailynews.co.th/news/2022898/ 
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_505033/  
https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000017045 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317299
https://www.dailynews.co.th/news/2022898/
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_505033/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368
https://mgronline.com/politics/detail/9660000017045
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หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ 'ค่าใช้จ่าย' 'เลือกตั้ง' แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230221002125

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

18

https://www.komchadluek.net/news/politics/543410
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ 'ค่าใช้จ่าย' 'เลือกตั้ง' แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230221002125

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

19

https://www.komchadluek.net/news/politics/543410
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: หากยุบสภา! กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง เขตละ 1.9 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230221002176

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

20

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317257
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: หากยุบสภา! กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง เขตละ 1.9 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230221002176

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

21

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317257
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002180

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

22

https://www.dailynews.co.th/news/2021254/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002180

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

23

https://www.dailynews.co.th/news/2021254/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002180

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

24

https://www.dailynews.co.th/news/2021254/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: กกต.คลอดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002180

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

25

https://www.dailynews.co.th/news/2021254/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 ถ้ายุบสภา ส.ส.เขตคนละ 1.9 ล. ปาร์ตี้ลิสต์ 44 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002185

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

26

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 ถ้ายุบสภา ส.ส.เขตคนละ 1.9 ล. ปาร์ตี้ลิสต์ 44 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002185

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

27

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 ถ้ายุบสภา ส.ส.เขตคนละ 1.9 ล. ปาร์ตี้ลิสต์ 44 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002185

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

28

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 66 ถ้ายุบสภา ส.ส.เขตคนละ 1.9 ล. ปาร์ตี้ลิสต์ 44 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002185

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

29

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054241
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

30

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

31

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

32

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

33

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

34

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:24
หัวข้อข่าว: กกต. ออกกำหนด ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.ส. ถ้ายุบสภา ห้ามเกิน 1.9 ล้าน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002214

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

35

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7522761
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต. กำหนดค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002229

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

36

https://siamrath.co.th/n/425167
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต. กำหนดค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002229

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

37

https://siamrath.co.th/n/425167
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต. กำหนดค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002229

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

38

https://siamrath.co.th/n/425167
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230221001870

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

39

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317240
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230221001870

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

40

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317240
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230221001870

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

41

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317240
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่คลังข้อมูล 12 กฎหมาย-ระเบียบควรรู้ก่อนเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230221002207

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

42

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054259
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่คลังข้อมูล 12 กฎหมาย-ระเบียบควรรู้ก่อนเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230221002207

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

43

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054259
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดให้ปชช.ศึกษาข้อมูล กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002190

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

44

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317263
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดให้ปชช.ศึกษาข้อมูล กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002190

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

45

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317263
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.แจงรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ ECT Report เน้นความถูกต้อง-รวดเร็ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002257

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

46

https://www.dailynews.co.th/news/2022898/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.แจงรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ ECT Report เน้นความถูกต้อง-รวดเร็ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002257

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

47

https://www.dailynews.co.th/news/2022898/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.แจงรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ ECT Report เน้นความถูกต้อง-รวดเร็ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002257

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

48

https://www.dailynews.co.th/news/2022898/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. ยกเลิกรายงานผลไม่เป็นทางการผ่านแอปฯ ใช้ ECT Report แทน

รหัสข่าว: I-I230221002638

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

49

https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. ยกเลิกรายงานผลไม่เป็นทางการผ่านแอปฯ ใช้ ECT Report แทน

รหัสข่าว: I-I230221002638

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

50

https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. ยกเลิกรายงานผลไม่เป็นทางการผ่านแอปฯ ใช้ ECT Report แทน

รหัสข่าว: I-I230221002638

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 กกต. ยกเลิกรายงานผลไม่เป็นทางการผ่านแอปฯ ใช้ ECT Report แทน

รหัสข่าว: I-I230221002638

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

52

https://www.thairath.co.th/news/politic/2635696
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: กกต.แจงยกเลิกแอพนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลายช่องทาง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002642

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

53

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: กกต.แจงยกเลิกแอพนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลายช่องทาง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002642

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

54

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: กกต.แจงยกเลิกแอพนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลายช่องทาง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002642

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

55

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: กกต.แจงยกเลิกแอพนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลายช่องทาง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002642

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

56

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523368
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.แจง ECT Report เน้นความถูกต้อง ยันคืนวันเลือกตั้งรู้ผลไม่เป็นทางการแน่

รหัสข่าว: I-I230221002650

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

57

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017045
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.แจง ECT Report เน้นความถูกต้อง ยันคืนวันเลือกตั้งรู้ผลไม่เป็นทางการแน่

รหัสข่าว: I-I230221002650

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

58

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017045
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:32
หัวข้อข่าว: กกต.ยันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเหมือนเดิม ด้วยระบบ ECT Report แทนแอปพลิเคชัน

รหัสข่าว: I-I230221002242

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

59

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317299
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:32
หัวข้อข่าว: กกต.ยันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเหมือนเดิม ด้วยระบบ ECT Report แทนแอปพลิเคชัน

รหัสข่าว: I-I230221002242

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

60

https://www.banmuang.co.th/news/politic/317299
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.65 'ชทพ.' อู้ฟู่-'สร้างอนาคตไทย'ทิ้งทวน

รหัสข่าว: I-I230221001865

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/712543
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.65 'ชทพ.' อู้ฟู่-'สร้างอนาคตไทย'ทิ้งทวน

รหัสข่าว: I-I230221001865

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

62

https://www.naewna.com/politic/712543
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.65 'ชทพ.' อู้ฟู่-'สร้างอนาคตไทย'ทิ้งทวน

รหัสข่าว: I-I230221001865

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

63

https://www.naewna.com/politic/712543
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดยอดเงิน-รายชื่อผู้บริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง เดือน ธ.ค. 65

รหัสข่าว: I-I230221001879

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

64

https://www.thaipost.net/politics-news/328342/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดยอดเงิน-รายชื่อผู้บริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง เดือน ธ.ค. 65

รหัสข่าว: I-I230221001879

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

65

https://www.thaipost.net/politics-news/328342/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค ธ.ค.65 " ชาติไทยพัฒนา"สูงสุด 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221002173

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

66

https://www.thansettakij.com/politics/556829
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค ธ.ค.65 " ชาติไทยพัฒนา"สูงสุด 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221002173

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

67

https://www.thansettakij.com/politics/556829
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค ธ.ค.65 " ชาติไทยพัฒนา"สูงสุด 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221002173

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

68

https://www.thansettakij.com/politics/556829
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:15
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค ธ.ค.65 " ชาติไทยพัฒนา"สูงสุด 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221002173

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

69

https://www.thansettakij.com/politics/556829
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค.65 ชทพ.ยอดเงินสูงสุด

รหัสข่าว: I-I230221002201

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

70

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000016929
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค.65 "ชทพ." ยอดสูงสุด 23.5 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002226

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

71

https://siamrath.co.th/n/425112
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค.65 "ชทพ." ยอดสูงสุด 23.5 ล.

รหัสข่าว: I-I230221002226

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

72

https://siamrath.co.th/n/425112
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ชาติไทยพัฒนา" เงินมากสุด

รหัสข่าว: I-I230221002227

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

73

https://siamrath.co.th/n/425146
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ชาติไทยพัฒนา" เงินมากสุด

รหัสข่าว: I-I230221002227

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

74

https://siamrath.co.th/n/425146
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ชาติไทยพัฒนา" เงินมากสุด

รหัสข่าว: I-I230221002227

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

75

https://siamrath.co.th/n/425146
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.ปี 65 "ชาติไทยพัฒนา”อู้ฟู่ 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221001050

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

76

https://www.dailynews.co.th/news/2020208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.ปี 65 "ชาติไทยพัฒนา”อู้ฟู่ 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221001050

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

77

https://www.dailynews.co.th/news/2020208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 19 พรรค ธ.ค.ปี 65 "ชาติไทยพัฒนา”อู้ฟู่ 23.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230221001050

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

78

https://www.dailynews.co.th/news/2020208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425129
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425129
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002231

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

81

https://siamrath.co.th/n/425129
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425129
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221002231

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

83

https://siamrath.co.th/n/425129
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ลั่น! พบทำผิดจัดการตาม กม.ไม่ละเว้น

รหัสข่าว: I-I230222001118

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

84

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000017160
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ดักคอนักการเมืองตีเนียนใช้อำนาจรัฐหาเสียง ขู่เจอร้องเรียนฟันไม่เลี้ยง

รหัสข่าว: I-I230222001121

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7523749
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ดักคอนักการเมืองตีเนียนใช้อำนาจรัฐหาเสียง ขู่เจอร้องเรียนฟันไม่เลี้ยง

รหัสข่าว: I-I230222001121

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7523749
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ดักคอนักการเมืองตีเนียนใช้อำนาจรัฐหาเสียง ขู่เจอร้องเรียนฟันไม่เลี้ยง

รหัสข่าว: I-I230222001121

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

87

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7523749
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: "กกต." เตือนข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ขู่นักการเมืองอย่าตีเนียนใช้อำนาจรัฐลงพื้นที่หาเสียง เจอร้อง...

รหัสข่าว: I-I230222000880

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

88

https://www.matichon.co.th/region/news_3836458
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: "กกต." เตือนข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ขู่นักการเมืองอย่าตีเนียนใช้อำนาจรัฐลงพื้นที่หาเสียง เจอร้อง...

รหัสข่าว: I-I230222000880

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3836458
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: เด้งรับกระแส 'ยุบสภา' กกต.ดักคออย่าตีเนียน ใช้อำนาจรัฐหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230222000877

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

90

https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1054370
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: เด้งรับกระแส 'ยุบสภา' กกต.ดักคออย่าตีเนียน ใช้อำนาจรัฐหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230222000877

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

91

https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1054370
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:37
หัวข้อข่าว: เด้งรับกระแส 'ยุบสภา' กกต.ดักคออย่าตีเนียน ใช้อำนาจรัฐหาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230222000877

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

92

https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1054370
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ถกปมคำร้อง กกต. ตีความอำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งวันนี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221001864

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2020575/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ถกปมคำร้อง กกต. ตีความอำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งวันนี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221001864

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

94

https://www.dailynews.co.th/news/2020575/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: จับตาศาล รธน.ถกวันนี้! ตีความคำร้อง กกต.อำนาจหน้าที่แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230221001868

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

95

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054200
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: จับตาศาล รธน.ถกวันนี้! ตีความคำร้อง กกต.อำนาจหน้าที่แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230221001868

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

96

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054200
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: จับตาศาล รธน.ถกวันนี้! ตีความคำร้อง กกต.อำนาจหน้าที่แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230221001868

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

97

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054200
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัด 3 มี.ค.ชี้ขาดสูตรคิดส.ส. นับรวมต่างด้าวหรือไม่ กกต.เตรียมแผนสำรอง

รหัสข่าว: I-I230221001881

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

98

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7522203
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. นัด 3 มี.ค.ชี้ขาดสูตรคิดส.ส. นับรวมต่างด้าวหรือไม่ กกต.เตรียมแผนสำรอง

รหัสข่าว: I-I230221001881

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

99

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7522203
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: จับตา 2 แนวทางศาลรธน.คลี่ปม 'ราษฎรไม่มีสัญชาติไทย' กกต.วุ่นแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221001886

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/328360/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: จับตา 2 แนวทางศาลรธน.คลี่ปม 'ราษฎรไม่มีสัญชาติไทย' กกต.วุ่นแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221001886

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

101

https://www.thaipost.net/politics-news/328360/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ถกวันนี้ ตีความคำร้อง กกต. อำนาจหน้าที่กำหนดจำนวนส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221001963

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/556814
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ถกวันนี้ ตีความคำร้อง กกต. อำนาจหน้าที่กำหนดจำนวนส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221001963

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

103

https://www.thansettakij.com/politics/556814
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ถกวันนี้ ตีความคำร้อง กกต. อำนาจหน้าที่กำหนดจำนวนส.ส.

รหัสข่าว: I-I230221001963

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

104

https://www.thansettakij.com/politics/556814
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต. ปมตีความอำนาจแบ่งเขตเลือกตั้ง นัดลงมติ 3 มี.ค.นี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002200

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2021370/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต. ปมตีความอำนาจแบ่งเขตเลือกตั้ง นัดลงมติ 3 มี.ค.นี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002200

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2021370/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต. ปมตีความอำนาจแบ่งเขตเลือกตั้ง นัดลงมติ 3 มี.ค.นี้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221002200

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

107

https://www.dailynews.co.th/news/2021370/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: ระทึก!!! ศาลรธน.นัดชี้ขาดสูตรคำนวณ ส.ส.เขต นัดลงมติ 3 มี.ค.-กกต.เตรียมแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221002217

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/712601
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: ระทึก!!! ศาลรธน.นัดชี้ขาดสูตรคำนวณ ส.ส.เขต นัดลงมติ 3 มี.ค.-กกต.เตรียมแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221002217

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

109

https://www.naewna.com/politic/712601
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้องกกต.ตีความสูตรส.ส.-แบ่งเขต นัดวินิจฉัย3มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I230221002237

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

110

https://www.posttoday.com/politics/690949
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้องกกต.ตีความสูตรส.ส.-แบ่งเขต นัดวินิจฉัย3มี.ค.66

รหัสข่าว: I-I230221002237

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

111

https://www.posttoday.com/politics/690949
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:34
หัวข้อข่าว: ลุ้น ! ศาลรธน. นัด 3 มี.ค.ลงมติชี้ขาด สูตรคำนวณส.ส.นับรวม "ต่างด้าว" หรือไม่ "กกต." เตรียมแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221002246

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425195
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:34
หัวข้อข่าว: ลุ้น ! ศาลรธน. นัด 3 มี.ค.ลงมติชี้ขาด สูตรคำนวณส.ส.นับรวม "ต่างด้าว" หรือไม่ "กกต." เตรียมแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221002246

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

113

https://siamrath.co.th/n/425195
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:34
หัวข้อข่าว: ลุ้น ! ศาลรธน. นัด 3 มี.ค.ลงมติชี้ขาด สูตรคำนวณส.ส.นับรวม "ต่างด้าว" หรือไม่ "กกต." เตรียมแผนรองรับ

รหัสข่าว: I-I230221002246

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

114

https://siamrath.co.th/n/425195
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.นัดถกคำร้องสูตรคิด ส.ส.รวม 'ต่างด้าว' หรือไม่ กกต.สั่งทุกพื้นที่เตรียมแผนสำรอง

รหัสข่าว: I-I230221001414

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3834762
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.นัดถกคำร้องสูตรคิด ส.ส.รวม 'ต่างด้าว' หรือไม่ กกต.สั่งทุกพื้นที่เตรียมแผนสำรอง

รหัสข่าว: I-I230221001414

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

116

https://www.matichon.co.th/politics/news_3834762
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ‘สมศักดิ์’หวั่นซ้ำรอยยุบรอบ3ในชีวิตการเมือง-หลังกกต.คลอดกฎยุบพรรคใหม่

รหัสข่าว: I-I230221001043

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054162
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ‘สมศักดิ์’หวั่นซ้ำรอยยุบรอบ3ในชีวิตการเมือง-หลังกกต.คลอดกฎยุบพรรคใหม่

รหัสข่าว: I-I230221001043

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054162
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ‘สมศักดิ์’หวั่นซ้ำรอยยุบรอบ3ในชีวิตการเมือง-หลังกกต.คลอดกฎยุบพรรคใหม่

รหัสข่าว: I-I230221001043

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

119

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1054162
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: ค้าน'กกต.' ออกประกาศเทอร์โบยุบพรรค โอดเจอมาแล้ว 2 รอบ'หมดคนเลย'

รหัสข่าว: I-I230221001045

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/712535
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: ค้าน'กกต.' ออกประกาศเทอร์โบยุบพรรค โอดเจอมาแล้ว 2 รอบ'หมดคนเลย'

รหัสข่าว: I-I230221001045

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

121

https://www.naewna.com/politic/712535
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์” รับระเบียบ กกต.ยุบพรรคติดเทอร์โบกระทบหมด มั่นใจ พปชร.เป็นรัฐบาลต่อ

รหัสข่าว: I-I230221001364

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2635121
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์” รับระเบียบ กกต.ยุบพรรคติดเทอร์โบกระทบหมด มั่นใจ พปชร.เป็นรัฐบาลต่อ

รหัสข่าว: I-I230221001364

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2635121
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์” รับระเบียบ กกต.ยุบพรรคติดเทอร์โบกระทบหมด มั่นใจ พปชร.เป็นรัฐบาลต่อ

รหัสข่าว: I-I230221001364

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2635121
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์” ค้าน กกต. ออกประกาศ เทอร์โบยุบพรรค โอน เจอมาแล้ว 2 รอบ หมดคนเลย แนะฟังเสียงปชช.

รหัสข่าว: I-I230221001393

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016822
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์” ค้าน กกต. ออกประกาศ เทอร์โบยุบพรรค โอน เจอมาแล้ว 2 รอบ หมดคนเลย แนะฟังเสียงปชช.

รหัสข่าว: I-I230221001393

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016822
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: 'สมศักดิ์' หลอนยุบพรรค! ครวญครอบครัวโดนมาต่อเนื่อง แนะกกต.ฟังประชาชน

รหัสข่าว: I-I230221001858

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/328249/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: 'สมศักดิ์' หลอนยุบพรรค! ครวญครอบครัวโดนมาต่อเนื่อง แนะกกต.ฟังประชาชน

รหัสข่าว: I-I230221001858

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/328249/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: ‘สมศักดิ์’ชี้แผนปฏิรูปยธ.เอื้อกกต.ฟันพรรคเอี่ยวทำผิด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221001875

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2020501/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: ‘สมศักดิ์’ชี้แผนปฏิรูปยธ.เอื้อกกต.ฟันพรรคเอี่ยวทำผิด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230221001875

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2020501/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์" แนะ "กกต." ฟังเสียงปชช. ก่อนออกประกาศยุบพรรค ปัดตอบกระแสข่าว "พปชร." อาจถูกยุบก่อน

รหัสข่าว: I-I230221001032

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425017
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์" แนะ "กกต." ฟังเสียงปชช. ก่อนออกประกาศยุบพรรค ปัดตอบกระแสข่าว "พปชร." อาจถูกยุบก่อน

รหัสข่าว: I-I230221001032

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: "สมศักดิ์" แนะ "กกต." ฟังเสียงปชช. ก่อนออกประกาศยุบพรรค ปัดตอบกระแสข่าว "พปชร." อาจถูกยุบก่อน

รหัสข่าว: I-I230221001032

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

133

https://siamrath.co.th/n/425017
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ไม่ตอบ ปม"พปชร." ถูกเล็งโดนยุบ หลังกกต.ใช้ระเบียบใหม่ "ฝ่ายกฎหมาย" ยันพรรคไม่เคยทำผิด...

รหัสข่าว: I-I230221001377

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ไม่ตอบ ปม"พปชร." ถูกเล็งโดนยุบ หลังกกต.ใช้ระเบียบใหม่ "ฝ่ายกฎหมาย" ยันพรรคไม่เคยทำผิด...

รหัสข่าว: I-I230221001377

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425032
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อม ปิดปากเงียบ 'เสรีพิศุทธ์' ส่งซิกจับมือ 'พปชร.'-กกต. เร่งยุบพรรคติดเทอร์โบ

รหัสข่าว: I-I230221002208

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3835420
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อม ปิดปากเงียบ 'เสรีพิศุทธ์' ส่งซิกจับมือ 'พปชร.'-กกต. เร่งยุบพรรคติดเทอร์โบ

รหัสข่าว: I-I230221002208

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3835420
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'นิ่งไม่ตอบกระแส'พปชร.'ถูกเล็งยุบพรรคแรก ตามระเบียบใหม่กกต.

รหัสข่าว: I-I230221001049

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/712536
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'นิ่งไม่ตอบกระแส'พปชร.'ถูกเล็งยุบพรรคแรก ตามระเบียบใหม่กกต.

รหัสข่าว: I-I230221001049

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/712536
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: สุดารัตน์ แซะ กกต. บัตรเขย่งอื้อ! ห่วงยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230221001368

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651261
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: สุดารัตน์ แซะ กกต. บัตรเขย่งอื้อ! ห่วงยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230221001368

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651261
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: สุดารัตน์ แซะ กกต. บัตรเขย่งอื้อ! ห่วงยกเลิกนับคะแนนเรียลไทม์ เปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230221001368

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

142

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651261
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: "คุณหญิงหน่อย”โวย กกต.ยกเลิกนับคะแนนเลือกตั้งเรียลไทม์ ชี้จงใจเปิดช่องทุจริตหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230221001052

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000016792
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: ทนายนกเขาเชื่อ กกต.เดินยุทธศาสตร์ "หวานเป็นลม” ชงยุบพรรคใส่พานอำนาจ 3 ป.สกัดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I230221001063

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000016809
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: ทนายนกเขาเชื่อ กกต.เดินยุทธศาสตร์ "หวานเป็นลม” ชงยุบพรรคใส่พานอำนาจ 3 ป.สกัดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I230221001063

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000016809
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: ทนายนกเขาเชื่อ กกต.เดินยุทธศาสตร์ "หวานเป็นลม” ชงยุบพรรคใส่พานอำนาจ 3 ป.สกัดแลนด์สไลด์

รหัสข่าว: I-I230221001063

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000016809
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: ด่วน! "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้เจาะจง...

รหัสข่าว: I-I230221002076

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3835171
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: ด่วน! "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้เจาะจง...

รหัสข่าว: I-I230221002076

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3835171
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: ด่วน! "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้เจาะจง...

รหัสข่าว: I-I230221002076

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3835171
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ประกาศแล้วยุบสภาต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.ตามกกต.ประกาศ ชี้ปมยุบพรรคแบบติดเทอร์โบเตือนทุก...

รหัสข่าว: I-I230221002160

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ประกาศแล้วยุบสภาต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.ตามกกต.ประกาศ ชี้ปมยุบพรรคแบบติดเทอร์โบเตือนทุก...

รหัสข่าว: I-I230221002160

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425067
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ประกาศแล้วยุบสภาต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.ตามกกต.ประกาศ ชี้ปมยุบพรรคแบบติดเทอร์โบเตือนทุก...

รหัสข่าว: I-I230221002160

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/425067
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:12
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" แย้มประกาศยุบสภาต้น มี.ค.เลือกตั้งวันที่ 7 พ.ค.ตามกรอบที่ กกต.กำหนด

รหัสข่าว: I-I230221002166

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016900
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:12
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" แย้มประกาศยุบสภาต้น มี.ค.เลือกตั้งวันที่ 7 พ.ค.ตามกรอบที่ กกต.กำหนด

รหัสข่าว: I-I230221002166

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000016900
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:17
หัวข้อข่าว: นายกฯ ประกาศ 'ยุบสภา' ช่วงต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 ตามกรอบเวลา กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002178

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:17
หัวข้อข่าว: นายกฯ ประกาศ 'ยุบสภา' ช่วงต้น มี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.66 ตามกรอบเวลา กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002178

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

156

https://www.thaipost.net/hi-light/328456/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: นายกฯประกาศ "ยุบสภา" ต้น มี.ค.2566 ชี้เลือกตั้งตามกรอบ กกต. 7 พ.ค. - Money & Banking Magazine

รหัสข่าว: I-I230221002186

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: นายกฯประกาศ "ยุบสภา" ต้น มี.ค.2566 ชี้เลือกตั้งตามกรอบ กกต. 7 พ.ค. - Money & Banking Magazine

รหัสข่าว: I-I230221002186

 moneyandbanking.co.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://moneyandbanking.co.th/2023/25504/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:20
หัวข้อข่าว: ด่วน! "ประยุทธ์" ประกาศยุบสภา!! ต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้...

รหัสข่าว: I-I230221002195

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651327
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:20
หัวข้อข่าว: ด่วน! "ประยุทธ์" ประกาศยุบสภา!! ต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้...

รหัสข่าว: I-I230221002195

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651327
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:20
หัวข้อข่าว: ด่วน! "ประยุทธ์" ประกาศยุบสภา!! ต้น มี.ค.-เลือกตั้ง พ.ค. ชี้ ปมยุบพรรคแบบเทอร์โบ กกต.หวังดี ไม่ได้...

รหัสข่าว: I-I230221002195

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_651327
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 7 พ.ค.! "ตู่" ลั่นยึดไทม์ไลน์ "กกต." ยุบสภา มี.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230221002197

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/590119
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 7 พ.ค.! "ตู่" ลั่นยึดไทม์ไลน์ "กกต." ยุบสภา มี.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I230221002197

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/590119
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ด่วน! ประยุทธ์ ประกาศยุบสภา ต้นเดือนมี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.นี้ยึดตามไทม์ไลน์กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002072

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7522451
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ด่วน! ประยุทธ์ ประกาศยุบสภา ต้นเดือนมี.ค. เลือกตั้ง 7 พ.ค.นี้ยึดตามไทม์ไลน์กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002072

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

165

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7522451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แจงครม.รับทราบ 'ยุบสภา' คาดรอไม่นาน ศาลรธน.ชี้ขาดคำร้อง กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002212

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แจงครม.รับทราบ 'ยุบสภา' คาดรอไม่นาน ศาลรธน.ชี้ขาดคำร้อง กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002212

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/328524/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงครม.รับทราบยุบสภา รับต้องฟังสัญญาณกกต. คาดรอไม่นานศาลรธน.ชี้ขาดปมราษฎร

รหัสข่าว: I-I230221002263

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000017023
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจงครม.รับทราบยุบสภา รับต้องฟังสัญญาณกกต. คาดรอไม่นานศาลรธน.ชี้ขาดปมราษฎร

รหัสข่าว: I-I230221002263

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

169

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017023
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยันก่อนยุบสภา นายกฯจะหารือพรรคร่วม พร้อมฟังสัญญาณ กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002202

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556841
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยันก่อนยุบสภา นายกฯจะหารือพรรคร่วม พร้อมฟังสัญญาณ กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002202

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556841
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยันก่อนยุบสภา นายกฯจะหารือพรรคร่วม พร้อมฟังสัญญาณ กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002202

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

172

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556841
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยัน"ชทพ"พร้อมลุยเลือกตั้ง ปมแบ่งเขตของกกต.ไม่ใช่ปัญหา

รหัสข่าว: I-I230221002235

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยัน"ชทพ"พร้อมลุยเลือกตั้ง ปมแบ่งเขตของกกต.ไม่ใช่ปัญหา

รหัสข่าว: I-I230221002235

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556867
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ยัน"ชทพ"พร้อมลุยเลือกตั้ง ปมแบ่งเขตของกกต.ไม่ใช่ปัญหา

รหัสข่าว: I-I230221002235

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

175

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/556867
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เย้ย ECT Report ของ กกต. แค่เอกซ์เซล ไม่เรียลไทม์ ทันสมัย

รหัสข่าว: I-I230222000600

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000017061
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เย้ย ECT Report ของ กกต. แค่เอกซ์เซล ไม่เรียลไทม์ ทันสมัย

รหัสข่าว: I-I230222000600

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

177

https://mgronline.com/politics/detail/9660000017061
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543445
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543445
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543445
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543445
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นักวิชาการ มองระเบียบใหม่ กกต. ส่อใช้ไม่เหมาะสม ย้ำไม่ควรมียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230222000603

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

183

https://www.komchadluek.net/news/politics/543445
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ณวัฒน์ ฟาด"กกต." ไม่นับคะแนนเรียลไทม์ ถามจะหิ้วหีบหนีไปไหน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002646

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523401
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ณวัฒน์ ฟาด"กกต." ไม่นับคะแนนเรียลไทม์ ถามจะหิ้วหีบหนีไปไหน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002646

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523401
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ณวัฒน์ ฟาด"กกต." ไม่นับคะแนนเรียลไทม์ ถามจะหิ้วหีบหนีไปไหน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002646

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:27
หัวข้อข่าว: ณวัฒน์ ฟาด"กกต." ไม่นับคะแนนเรียลไทม์ ถามจะหิ้วหีบหนีไปไหน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230221002646

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

187

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523401
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: โทนี่ปลุก เลือกแบบสึนามิ เชื่อกกต.ไม่กล้าตุกติก มั่นใจปักธงภาคใต้ได้ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230222000594

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523434
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: โทนี่ปลุก เลือกแบบสึนามิ เชื่อกกต.ไม่กล้าตุกติก มั่นใจปักธงภาคใต้ได้ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230222000594

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523434
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: โทนี่ปลุก เลือกแบบสึนามิ เชื่อกกต.ไม่กล้าตุกติก มั่นใจปักธงภาคใต้ได้ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I230222000594

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7523434
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: อั๋น-คำผกา พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ หรือกลัวความโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230222000602

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7523446
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: อั๋น-คำผกา พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ หรือกลัวความโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230222000602

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7523446
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: อั๋น-คำผกา พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ หรือกลัวความโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230222000602

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7523446
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: อั๋น-คำผกา พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ หรือกลัวความโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230222000602

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7523446
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: อั๋น-คำผกา พร้อมใจฟาด กกต. ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์ หรือกลัวความโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230222000602

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7523446
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: TikTok จับมือ กกต. ตั้ง "ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง" คุมข้อมูลบิดเบือน เป็นอันตราย

รหัสข่าว: I-I230222001122

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/590403
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:49
หัวข้อข่าว: TikTok จับมือ กกต. ตั้ง "ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง" คุมข้อมูลบิดเบือน เป็นอันตราย

รหัสข่าว: I-I230222001122

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/590403
https://www.kaohoon.com


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16418
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา: ประกาศการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รหัสข่าว: C-230222020009(22 ก.พ. 66/02:30)

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

Col.Inch: 20.09 ADValue:  (B/W)  24,108  (FC)  33,148.50
PRValue : (B/W)  72,324  (FC)  99,445.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: ลุ้น 'กกต.' จะไปต่ออย่างไรจากคำวินิจฉัย 'ศาลรัฐธรรมนูญ'

รหัสข่าว: I-I230221001028

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543380
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: ลุ้น 'กกต.' จะไปต่ออย่างไรจากคำวินิจฉัย 'ศาลรัฐธรรมนูญ'

รหัสข่าว: I-I230221001028

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543380
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: ลุ้น 'กกต.' จะไปต่ออย่างไรจากคำวินิจฉัย 'ศาลรัฐธรรมนูญ'

รหัสข่าว: I-I230221001028

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/543380
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002027

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7521570
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002027

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7521570
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - ติดเทอร์โบยุบพรรค นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.

รหัสข่าว: I-I230221002027

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7521570
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสข่าว: I-I230222000604

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/54328
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสข่าว: I-I230222000604

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

206

https://www.naewna.com/politic/columnist/54328
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 กกต.ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัยคำนวณสูตรสส.-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230222000650

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690958
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 กกต.ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัยคำนวณสูตรสส.-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230222000650

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690958
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 กกต.ลุ้นศาลรธน.วินิจฉัยคำนวณสูตรสส.-แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230222000650

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690958
https://www.posttoday.com


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: พรรคคือเสรีภาพ ปชช.

รหัสข่าว: C-230222009003(22 ก.พ. 66/01:55)

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

Col.Inch: 29.66 ADValue:  (B/W)  29,660  (FC)  59,320
PRValue : (B/W)  88,980  (FC)  177,960(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222009015(22 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222009015(22 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23773
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230222009015(22 ก.พ. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)

213



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16418
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: C-230222020035(22 ก.พ. 66/03:16)

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

Col.Inch: 177.95 ADValue:  (B/W)  213,540  (FC)  293,617.50
PRValue : (B/W)  640,620  (FC)  880,852.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16418
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: C-230222020035(22 ก.พ. 66/03:16)

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

Col.Inch: 177.95 ADValue:  (B/W)  213,540  (FC)  293,617.50
PRValue : (B/W)  640,620  (FC)  880,852.50(x3)

215



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16418
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: C-230222020035(22 ก.พ. 66/03:16)

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

Col.Inch: 177.95 ADValue:  (B/W)  213,540  (FC)  293,617.50
PRValue : (B/W)  640,620  (FC)  880,852.50(x3)

216



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16418
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: C-230222020035(22 ก.พ. 66/03:16)

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

Col.Inch: 177.95 ADValue:  (B/W)  213,540  (FC)  293,617.50
PRValue : (B/W)  640,620  (FC)  880,852.50(x3)

217



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11774
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ติดเทอร์โบยุบพรรค

รหัสข่าว: C-230222012022(22 ก.พ. 66/04:11)

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

Col.Inch: 39.12 ADValue:  (B/W)  46,944  (FC)  64,548
PRValue : (B/W)  140,832  (FC)  193,644(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9596
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230222008064(22 ก.พ. 66/04:18)

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

Col.Inch: 45.07 ADValue:  (B/W)  54,084  (FC)  67,605
PRValue : (B/W)  162,252  (FC)  202,815(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9596
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: ลงพื้นที่ถี่ขึ้น

รหัสข่าว: C-230222008051(22 ก.พ. 66/04:21)

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

Col.Inch: 25.47 ADValue:  (B/W)  30,564  (FC)  38,205
PRValue : (B/W)  91,692  (FC)  114,615(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25011
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'ปชป.' เปิดไพ่ เรียกเรตติ้ง!

รหัสข่าว: C-230222021022(22 ก.พ. 66/04:39)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 101.09 ADValue:  (B/W)  85,926.50  (FC)  106,144.50
PRValue : (B/W)  257,779.50  (FC)  318,433.50(x3)

221



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25011
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'ปชป.' เปิดไพ่ เรียกเรตติ้ง!

รหัสข่าว: C-230222021022(22 ก.พ. 66/04:39)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 101.09 ADValue:  (B/W)  85,926.50  (FC)  106,144.50
PRValue : (B/W)  257,779.50  (FC)  318,433.50(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7128
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230222013032(22 ก.พ. 66/05:09)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.39 ADValue:  (B/W)  49,631.50  (FC)  64,229
PRValue : (B/W)  148,894.50  (FC)  192,687(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7128
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230222013032(22 ก.พ. 66/05:09)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.39 ADValue:  (B/W)  49,631.50  (FC)  64,229
PRValue : (B/W)  148,894.50  (FC)  192,687(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5543
วันที่: พฤหัสบดี 23 - อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บน), 10

หัวข้อข่าว: อัพเดต ส.ส.30 รวมไทยสร้างชาติ เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'ตึกเช่า' เขย่าประยุทธ์

รหัสข่าว: C-230223023043(22 ก.พ. 66/05:25)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,100

Col.Inch: 98.48 ADValue:  (B/W)  108,328  (FC)  132,948
PRValue : (B/W)  324,984  (FC)  398,844(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 5543
วันที่: พฤหัสบดี 23 - อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บน), 10

หัวข้อข่าว: อัพเดต ส.ส.30 รวมไทยสร้างชาติ เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'ตึกเช่า' เขย่าประยุทธ์

รหัสข่าว: C-230223023043(22 ก.พ. 66/05:25)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,100

Col.Inch: 98.48 ADValue:  (B/W)  108,328  (FC)  132,948
PRValue : (B/W)  324,984  (FC)  398,844(x3)

226



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23774
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: ชะแว้ป

รหัสข่าว: C-230223039130(22 ก.พ. 66/06:06)

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

Col.Inch: 16.44 ADValue:  (B/W)  16,440  (FC)  32,880
PRValue : (B/W)  49,320  (FC)  98,640(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15272
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ปฏิทินสู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230222005093(22 ก.พ. 66/06:10)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 94.84 ADValue:  (B/W)  118,550  (FC)  151,744
PRValue : (B/W)  355,650  (FC)  455,232(x3)

228



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15272
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ปฏิทินสู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230222005093(22 ก.พ. 66/06:10)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 94.84 ADValue:  (B/W)  118,550  (FC)  151,744
PRValue : (B/W)  355,650  (FC)  455,232(x3)

229



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15272
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230222005001(22 ก.พ. 66/06:11)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 83.13 ADValue:  (B/W)  103,912.50  (FC)  133,008
PRValue : (B/W)  311,737.50  (FC)  399,024(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15272
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230222005001(22 ก.พ. 66/06:11)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 83.13 ADValue:  (B/W)  103,912.50  (FC)  133,008
PRValue : (B/W)  311,737.50  (FC)  399,024(x3)

231



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15272
วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230222005001(22 ก.พ. 66/06:11)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 83.13 ADValue:  (B/W)  103,912.50  (FC)  133,008
PRValue : (B/W)  311,737.50  (FC)  399,024(x3)

232



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23774
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: สร้างกระแสทุ่มกระสุน

รหัสข่าว: C-230223039070(22 ก.พ. 66/06:19)

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

Col.Inch: 40.37 ADValue:  (B/W)  40,370  (FC)  80,740
PRValue : (B/W)  121,110  (FC)  242,220(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23774
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: เลือกตั้งใสกิ๊งดุจน้ำค้างกลางหาว

รหัสข่าว: C-230223039049(22 ก.พ. 66/06:22)

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

Col.Inch: 44.74 ADValue:  (B/W)  44,740  (FC)  89,480
PRValue : (B/W)  134,220  (FC)  268,440(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

คอลัมน์: ประชาธิปไตยยืนหนึ่ง: บ้านสมเด็จโพลล์ สะท้อนเสียง-แทรกความรู้

รหัสข่าว: C-230223035000(22 ก.พ. 66/07:41)

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

Col.Inch: 95.19 ADValue:  (B/W)  90,430.50  (FC)  171,342
PRValue : (B/W)  271,291.50  (FC)  514,026(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

คอลัมน์: ประชาธิปไตยยืนหนึ่ง: บ้านสมเด็จโพลล์ สะท้อนเสียง-แทรกความรู้

รหัสข่าว: C-230223035000(22 ก.พ. 66/07:41)

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

Col.Inch: 95.19 ADValue:  (B/W)  90,430.50  (FC)  171,342
PRValue : (B/W)  271,291.50  (FC)  514,026(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26796
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ฟังเราบ้าง: ก้าวไกลคับแก้วแต่จะโดนยุบพรรค?!?

รหัสข่าว: C-230223035026(22 ก.พ. 66/07:42)

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

Col.Inch: 40.36 ADValue:  (B/W)  38,342  (FC)  72,648
PRValue : (B/W)  115,026  (FC)  217,944(x3)

237



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11775
วันที่: พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: นับถอยหลัง สู่วันที่ 7 พ.ค.66

รหัสข่าว: C-230223037011(22 ก.พ. 66/08:35)

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

Col.Inch: 30.38 ADValue:  (B/W)  36,456  (FC)  50,127
PRValue : (B/W)  109,368  (FC)  150,381(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: วิพากษ์กฎ กกต.เลือกตั้ง'66 เลิกรายงานแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230222000884

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