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กรงุเทพธุรกจิ  
 
ยนัศก.ไทย'พื้นฐานแกร่ง' สศช.แจงไอเอม็เอฟ'หน้ีครวัเรือนลด-ลงทุนรฐั'หนุนเติบโต 
          ปีหน้า'รฐัวสิาหกจิ-เอกชน'  ลงทุนพลงังานทะลุลา้นลา้น 
          สศช.ให้ขอ้มูลผู้แทนไอเอ็มเอฟ ยนัพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแกร่ง รองรบัการเติบโตเศรษฐกิจ
ระยะปานกลาง ชี้เติบโตเฉลี่ย 5 ปีขยายตัว 3.8-4.3% เงื่อนไขเศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.6% ชี้หนี้
ครวัเรอืนลด หนุนเศรษฐกิจโต ขณะปี 61 มองการเติบโต ต่อเนื่องลงทุนโครงการรฐั ด้าน "รมว.
พลงังาน" คาด ปี 61 รสก.-เอกชน ลงทุนธุรกจิพลงังาน กระตุน้เศรษฐกจิทะลุ 1 ลา้นลา้น  
 
ขอทบทวนเอฟทีเอจีนถอนภาษีน าเข้ารถอีวี 
          รฐับาลเตรยีมเปิดเจรจาจนีใหม่ขอทบทวนขอ้ตกลง "เอฟทเีอ" น าเขา้รถยนต์ไฟฟ้า หวัน่ไทย
เสยีเปรยีบจดัเก็บภาษี กระทบแผนดงึนักลงทุนต่างชาตเิขา้ไทย ตัง้ "กอบศกัดิ"์ ประธานเจรจา ก่อน
ขอ้ตกลงมผีล 1 ม.ค.61 หลงัม ีสนิคา้ร่วมโครงการ 703 รายการ ดา้นเอกชนหวัน่เปลีย่นแปลงยาก ชี้
จนีมแีตม้ต่อ เหตุก าหนดรถไฟฟ้าไวใ้น "พกิดัอื่นๆ" ไมม่เีงือ่นไขปลกียอ่ย เปิดทางส่งเขา้ไทยไดท้นัท ี
 
'แบงก'์ตัง้ศนูยฯ์ต้านภยัไซเบอร'์ฟิชช่ิง-มลัแวร'์พุ่ง 
          สมาคมธนาคารไทย ตัง้ศูนย ์TB-CERT ป้องกนัภยัดา้นไซเบอร ์เผยพฤตกิรรมหลอกลวง "ฟิ
ชชิง่-มลัแวร"์ พุ่ง ชี้หากไม่มมีาตรการป้องกนั คาดเสยีหายปีละ 3 พนัล้าน พบสถติปีินี้ 300 ครัง้ต่อ
นาท ี
 
โพสตท์เูดย ์ 
 
จ่อแก้เกณฑจ์ดัซ้ือ คลงัจบัเข่าคุยบญัชีกลางแก้ระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคห่วงท าเบิกจ่ายงบปี'61 
ล่าช้า  
          คลงัหารอืกรมบญัชกีลาง แก้ไขระเบยีบจดัซื้อจดัจา้งตามกฎหมายใหม่ หากจ าเป็น หวัน่ท า
เบกิจา่ยปีงบฯ 2561 ล่าชา้ 
          นายสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า กระทรวงการคลงัจะหารอืร่วมกับ
กรมบญัชกีลาง เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการเบกิจ่ายตาม พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การจดัซื้อจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายในปีงบประมาณประจ าปี 2561 เป็นไปตาม
เป้าหมาย ยอมรบัว่ากฎหมายใหม่อาจท าให้การเบกิจ่ายมปีญัหาล่าช้าบ้าง เพราะท าให้ระเบยีบการ
จดัซือ้จดัจา้งต่างๆ ของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิมคีวามรดักุมมากขึน้ 
 
ปนูใหญ่เปิดแผนโต  
          ปนูใหญ่โรดโชวย์โุรปเปิดแผนลุยโตทัว่ทัง้อาเซยีน ปีนี้ลงทุน 5-6 หมืน่ลา้น 
          นางพรเพญ็ นามวงษ์ เลขานุการ บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย เปิดเผยว่า บรษิทัไดน้ าขอ้มลูใหก้บั
นักลงทุนโรดโชว ์ในงานเอน็ดอีาร ์อนิ ยุโรป วนัที ่2-6 ต.ค. 2560 ซึง่ประเดน็หลกัๆ ที่ไดน้ าเสนอต่อ
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นักลงทุนคอืแผนการเติบโตระยะข้างหน้าจะมุ่งเติบโตจากทัว่ทัง้ภูมภิาคอาเซียน เช่น ในส่วนของ
ธุรกจิเคมภีณัฑ ์บรษิทัอยู่ระหว่างลงทุนโครงการลอง ซนั ปิโตรเคมคิลั มลูค่ารวม 1.88 แสนลา้นบาท 
เป็นโครงการปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรกในเวยีดนาม ตัง้เป้าหมายเริม่ผลติได้ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 
2565 รวมทัง้มแีนวคดิขยายสนิทรพัยข์องจนัทรา แอสซร ีทีบ่รษิทัเขา้ไปถอืหุน้ 30% 
 
ลงทุนคอนโดผลตอบแทนวบู  
          เตือนผลตอบแทนลงทุนคอนโดช่วง 2-3 ปี แนวโน้มลดจาก 6-8% เหลือ 4-6% ชี้ปีนี้บ้าน
เดีย่ว-ทาวน์โฮมกลบัมาผุดโครงการเพิม่ 
          นายอนุชา กุลวสิุทธิ ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการลงทุนอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา อตัราผลตอบแทนในการลงทุนคอนโดมเินียมมแีนวโน้มลดลงจาก 6-8% ปจัจุบนัเหลอืเพยีง 4-6% 
เนื่องจากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคาคอนโดปรบัสูงขึ้นมาต่อเนื่อง เพิ่งมาชะลอตัวในปีนี้  ซึ่งราคา
คอนโดทีเ่พิม่ขึน้ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนลดลง 
 
เกบ็ภาษีเหล้าบหุร่ี ดนัเงินเฟ้อก.ย.เพ่ิม 
          ภาษีเบียร์ เหล้า บุหรี่ ดนัเงนิเฟ้อ ก.ย.สูงขึ้น 0.86% พาณิชย์ปรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อทัง้ปี
เหลอื 0.4-1.0% 
          น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ (เงนิเฟ้อ) เดอืน ก.ย. 2560 เท่ากบั 101.22 สูงขึ้น 
0.86% เทยีบกบัเดอืน ก.ย. 2559 เป็นการปรบัตวัสูงขึน้ติดต่อกนั 3 เดอืน ส่งผลให้เงนิเฟ้อเฉลี่ย 9 
เดอืน (ม.ค.-ก.ย. 2560) สงูขึน้ 0.59% เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
 
ศลุกากรจกุ เอฟทีเอจีนท ารายได้หด 
          เอฟทเีอไทย-จนี ปว่นภาษศุีลกากร สนิคา้ 703 รายการ ลดภาษนี าเขา้เหลอื 0% 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า รฐับาลได้สัง่การให้กรมตดิตามผลกระทบ
จากการขยายความตกลงการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) ไทย-จนี เพิม่เตมิ ทีจ่ะเริม่ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2561 
ซึ่งมผีลให้มสีินค้าจากจนีอีก 703 รายการ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าไดล้ดอตัราภาษเีหลอื 0% 
 
ทวัรจี์นทะลกัเท่ียวอนัดามนัฉลองวนัชาติ  
          นกัท่องเทีย่วจนีทะลกัภเูกต็ เกาะสมยุ พทัยา เฉลมิฉลองเทศกาลหยดุยาววนัชาตจินี 
          นายสถริพงศ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง นายกสมาคมธุรกจิการท่องเทีย่ว จ.ภูเกต็ เปิดเผยว่า ประเทศไทย
ยงัครองแชมป์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวชาวจนีซึ่งมกีลุ่ม นักท่องเที่ยวจ านวนมาก
ทยอยเดนิทางท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ เพื่อเฉลมิฉลองวนัชาตจินีระหว่าง วนัที ่1-7 ต.ค.นี้ 
ส่งผลท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภูเก็ตและอันดามนัคกึคกัเป็นพิเศษและในช่วง 7 วนัจะมเีงนิ
สะพดัหลายรอ้ยลา้นบาท 
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ราคา 'ก๊าซแอลพจี 'ี จ่อขยบั 'อนันตพร' นัง่หวัโต๊ะเคาะโครงสรา้งต้นทุน 4 ต.ค. เลง็ดงึกองทุนน ้ามนั
อุดหนุน  
          จบัตาแอลพีจีเดือน ต.ค.ส่อปรบัขึ้น หลังราคาตลาดโลกพุ่งต่อเนื่ อง 2 เดือน เดินหน้า
มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
          พล.อ.อนันตพร กาญจนรตัน์ รมว.พลงังาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลงังาน (กบง.) ในวนัที ่4 ต.ค. จะมกีารพจิารณาโครงสรา้งราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพจี)ี เดอืน 
ต.ค. ซึ่งปจัจุบนัแนวโน้มราคาพลงังานอยู่ในช่วงขาขึ้น เน่ืองจากประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่หลาย
รายได้รบัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจงึผลกัดนัใหร้าคาพลงังานสูงขึน้ตามต้นทุน ประกอบ
กบัเศรษฐกจิของหลายประเทศในโลกเริม่ฟ้ืนตวั ส่งผลใหม้กีารใชพ้ลงังานมากขึน้ 
 
นายกฯงงสัง่เกบ็ค่าน ้าเกษตร  
          นายกฯ งุนงงสัง่เกบ็ค่าน ้าเกษตรกรตอนไหน สนช.เผยรบัฟงัความเหน็ประชาชนคาดยกร่าง 
กม.เสรจ็ ม.ค. 2561 
          พล.อ.สุรศักดิ ์กาญจนรตัน์ รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ียงังงเกี่ยวกบัข่าวว่าจะมกีารออกกฎหมายทรพัยากรน ้าในการ
เกบ็ค่าใชน้ ้าจากเกษตรกร 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา  
 
รฐัเกียรR์เกบ็ค่าน ้าเกษตรกร นายกฯบ่น'ไปสัง่มนัตอนไหนวะ' 
          สนช.ยนัพ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า ไม่มกีารเก็บภาษีการใชน้ ้าจากเกษตรกรรายย่อย เผยล่าสุดได้
แขวนมาตรา 39 ไวก่้อน หลงัมขีอ้กงัวล ท าใหก้ารพจิารณากฎหมายล่าชา้กว่าแผนทีจ่ะแลว้เสรจ็เดอืน
ม.ค.61 "วษิณุ"ย ้าไม่กระทบเกษตรกร แต่คนใช้น ้ามากต้องรบัผดิชอบแน่นอน รมว.ทส.เผย "บิก๊ตู่" 
มนึข่าวเกบ็ภาษใีช้น ้า บ่น "ไปสัง่มนัตอนไหววะ" ดา้น "กรณ์"น าทมี ปชป. แถลงจุดยนื ค้านเกบ็ภาษี
น ้าเกษตรกร พรอ้มจีร้ฐับาลชีแ้จงใหช้ดัเจน 
 
ร.๑๐เสดจ็บ าเพญ็พระราชกศุลครบ๑ปี วนัสวรรคต'รชักาลท่ี๙' 
          "สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั" เสดจ็ฯบ าเพญ็พระราชกุศลครบ 1 ปี วนัสวรรคตพระบาทสมแดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช วนัที ่13-14 ต.ค.นี้ 
 
"ทรมัป์"บีบ"บ๊ิกตู่" ซ้ือถ่านหิน-ช่วยกดดนัโสมแดง 
          "บิก๊ตู่"พบ"ทรมัป์" เตรยีมเป็นสกัขพียานลงนามซือ้ถ่านหนิ 5-6 หมื่นตนั อ้างแมข้นส่งไกล แต่
ประเมนิแล้วคุ้มค่า ส่วนปญัหาเกาหลเีหนือ ยนัไทยพรอ้มช่วยคลี่คลาย "ดอน" มัน่ใจการเยอืนครัง้นี้ 
ประสบความส าเรจ็แน่ 
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"บ๊ิกป้อม"ลัน่ใครคิดไม่ดีให้หยดุ สัง่รบัมือกลุ่มจ้องป่วนงานพระราชพิธี 
          "บิก๊ป้อม"ถกเตรยีมความพรอ้มการจดังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพรชักาลที ่๙ 
สัง่เพิม่ก าลงัป้องกนัและเฝ้าระวงั หลงัการข่าวพบ 4 กลุ่มจอ้งป่วน ลัน่ใครที่คดิไม่ด ีกข็อใหห้ยุด ผบ.
ทบ.รบัมีกลุ่มจ้องป่วนจรงิ เป็นพวกกลุ่มเดิมๆ ปลุกระดมอยู่ต่างประเทศมานานแล้ว พร้อมขอ
ประชาชนช่วยเป็นหเูป็นตา ดา้น "จกัรทพิย"์ก าชบัต ารวจทุกนายคุมเขม้ความปลอดภยั 
 
'ชีพ'มอบนโยบายศาล ท างานเรว็เป็นธรรมเข้าถึงง่าย 
          ชีพจุลมนต์" ประธานศาลฎีกาคนที่ 44 มอบนโยบายข้าราชการศาล ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายด้วยความรวดเรว็ เป็นธรรม เขา้ถงึง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยลง ด้านอยัการสูงสุดมคี าสัง่ตัง้ "วนั
ชาต ิสนัตกุิญชร" ท าหน้าทีโ่ฆษกส านกังานอยัการสูงสุด พรอ้มดงึ "ธรมัพ ์ชาลจีนัทร ์โกศลวฒัน์ อนิทุ
จนัทรย์ง, ประยทุธ เพชรคุณ" ช่วยงานเป็นรองโฆษก 
 
'วิษณุ'ยนัไม่หน้าแหก 'ชชัชาติ'ถอนตวักก.ยทุธศาสตร ์
          "วษิณุ" เผยทราบแล้วที่ ผอ.วจิยัทีดีอาร์ไอ -อดีตรมว.คมนาคม ยุคยิง่ลกัษณ์ ถอนตัวจาก
กรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ บอกน่าเสยีดาย หวงัใชส้ตปิญัญาเขา้มาช่วยพฒันาชาต ิแต่ไม่ไดก้ไ็ม่
เป็นไร ยงัตัง้เพิม่ได ้ปดัเชญิ "ชชัชาต"ิ หวงัไดร้บัความร่วมมอืจากบางกลุ่ม เผยเจา้ตวัตอบรบัในตอน
แรก พรอ้มโต ้"ศรสีุวรรณ" ไมไ่ดต้ัง้ใครเขา้มาเพราะเสน้สาย เผยล่าสุด "ชชัชาต"ิ ยืน่ใบลาออกแลว้ 
 
ห้ามตัง้ด่านแก้รถติดเมืองกรงุ 
          "พล.ต.ท.ชาญเทพ" ผบช.น.คนใหม่ แจงนโยบายเร่งด่วนแก้ปญัหาจราจรเมอืงกรุง สัง่ยกเลกิ
ด่านกวดขนัวนิัยจราจร เน้นบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามจอดรถกดีขวาง ฝ่าไฟแดง ย ้าปล่อยให้รถตดิ คาด
โทษทางวนิัย ส่วนด่านตรวจแอลกอฮอล์ อาชญากรรม ความมัน่คง ยงัมอียู่ ด้านโฆษกต ารวจเผย
เตรยีมจบักุมผูใ้ชร้ถป้ายแดงจรงิจงั เริม่ 1 ม.ค.61 เป็นตน้ไป--จบ-- 
 
ไทยรฐั  
 
ยอด'จิตอาสา'กว่า4ล้านคน 
          18ต.ค.ฤกษ์พระราชพธิยีก'พระมหาเศวตฉตัร' 
          พสกนิกรหลัง่ไหลเขา้ถวายสกัการะพระบรมศพในหลวงรชักาลที่ 9 ล้นทะลกัเฉพาะวนัที่ 1 
ต.ค.วนัเดยีวท าลายสถติิกว่า 9 หมื่นคน ด้านยอดจติอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพทัว่ทุกพืน้ทีท่ ัง้ในและต่างประเทศกว่า 4 ลา้นคน ดา้นกระทรวงวฒันธรรมเผยพระราชพธิี
ยกพระนพปฎลมหาเศวตฉตัรพระเมรุมาศ 18 ต.ค.นี้ ใชฤ้กษ์มงคลตัง้แต่เวลา 17.19-21.30 น. ขณะที่
รฐับาลก็เตรยีมพร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชนรองรบัสื่อทัว่โลกที่จะเข้ามาท าข่าวพระราชพิธีฯตัง้แต่
กลางเดอืนน้ีเป็นตน้ไป 
 
 



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
 

 

กราดฆ่า58ศพหน้าบ่อนเวกสั สยองคอนเสิรต์ จบัตายมือปืน64 
          ชอ็กอเมรกิา มอืปืนฉายเดี่ยวบุกกราดยงิกลางงานคอนเสริ์ตหน้าบ่อนดงั "มานดาเลย์ เบย ์
แอนด์กาสโิน" ส่งผลคนตายกว่า 58 เจบ็กว่า 500 ราย ขณะที่มอืปืนก็ไม่รอดถูกเจา้หน้าที่ "จบัตาย" 
ทนัควนั เบือ้งต้นไม่ฟนัธงเป็นก่อการรา้ยหลงัเชก็ประวตัมิอืปืนเป็นคนในพืน้ทีไ่ม่โยงถงึกลุ่มตดิอาวุธ
ใดๆ 
 
เสก-แซนดวิ์ช เตียงหกั! 'กานต'์ถลกไส้  
          โชวไ์ลน์2เมยีเปิดอกปรบัทุกข ์จบัโกหก-ลกูไมไ่ดใ้ช'้ศุขพมิาย' ไล่ตะเพดิรอ็กดงัพบจติแพทย ์
          "กานต์" เมยีเก่า "เสก โลโซ" ตัง้โต๊ะแฉจบัพริุธโชวส์ าเนาใบเกดิลูกชายคนใหม่ของรอ็กเกอร์
ดงัไม่ไดม้ชีื่อตามที่โพสต์บอกแฟนคลบั หน าซ ้านามสกุลยงัเป็นของฝ่ายหญงิแค่เซน็รบัรองบุตรไม่ได้
จดทะเบยีนสมรส อ้างไม่อยากเสยีเงนิตอนหย่า พรอ้มเปิดส าเนาไลน์คุยกบั "แซนดว์ชิ" ระบุ "เสก" มี
อาการแปลกๆย ้าที่จดัเต็มเที่ยวน้ีเพราะเสยีใจที่ฝ่ายชายผดิค าสญัญาที่ให้ไว้กบัลูกๆอยากให้ออกมา
ขอโทษ ส่วนตวัยนืยนัจบกนัแลว้ ขณะทีท่ ัง้ "เสก-แซนดว์ชิ" ต่างใชพ้ืน้ทีใ่นโลกโซเชยีลโพสต์ภาพและ
ขอ้ความถงึลกูตลอดวนั 
 
แม่ค้ากาแฟดวงมหาเฮงถกูท่ี1-5ใบฟาด30ล้าน 
          หญงิอกีคนขาย'กบัขา้ว'ไดโ้ชค18ล. 
          แม่ค้ากาแฟเมอืงลงิสุดเฮง ถูกลอตเตอรีร่างวลัที่ 1 จ านวน 5 ใบรบัเงนิก้อนโต 30 ล้านบาท 
เผยซื้อจากพ่อค้าที่มาเร่ขายตดัสนิใจเสี่ยงโชคกลายเป็นเศรษฐใีหม่ชัว่พรบิตาเชื่อโชคมาจากความ
กตญัญูดูแลพ่อแม่ป่วยตดิเตียงมานานกว่า 10 ปี ส่วนแม่ค้าขายกบัข้าวปากน ้ากบัพระที่สุรนิทรบ์ุญ
หล่นทบัถูกรางวลัคนละ 3 ใบ รบัเงนิ 18 ล้านบาท ขณะที่ต ารวจเร่งสอบคดีอลเวงหนุ่มบุรรีมัย์ถูก
ขโมยลอตเตอรีร่างวลัที ่1 คาดสรปุคดไีดภ้ายในอาทติยน์ี้ 
 
เลิกหมดด่านจราจรกรงุน.1เฉียบ 
          ลงแสป้ล่อยรถตดิ ด่านมัน่คง-เมาขบัยงัตัง้ไดต้ามปกต!ิ 
          บิก๊หยม "พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช" เข้ารบัหน้าที่หวัหน้าต ารวจเมอืงหลวงวนัแรกเอาใจ
ชาวกรุงสัง่ยกเลิกด่านกวดขนัวินัยจราจรเหตุไม่ได้แก้ไขปญัหารถติดให้บรรลุแต่ให้เน้นบงัคบัใช้
กฎหมายรถจอดกีดขวางผ่าไฟแดงหรอืเหตุซึ่งหน้า พร้อมก าหนดเขตพื้นที่ให้ต ารวจแต่ละนาย
รบัผิดชอบ หากปล่อยปละละเลยรถติดไม่ลงมาอ านวยความสะดวกโดนวินัยแน่ ส่วนด่านตรวจ
แอลกอฮอล์อาชญากรรมและความมัน่คงยงัต้องมไีว้ก่อนแต่ต้องมแีผนเสนอมายงัผู้บงัคบับญัชาทุก
ครัง้ 
 
แฉระดมป่วนแกง๊หนีคดี112 
          บิก๊ป้อมสัง่เขม้เพิม่ก าลงัดแูลงานพระราชพธิ ี
          "บิก๊ป้อม" สัง่เพิม่ก าลงั จนท.รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเขม้ช่วงงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพ ร.9 ปดูการข่าวมกีลุ่มต้านสถาบนัจอ้งก่อเหตุป่วนทัง้ในและนอกประเทศ ฮึม่ใครคดิไม่ดี
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ขอให้หยุด "บิก๊เจีย๊บ" ซดัก๊วนเดมิพวกหนีคด ีม.112 ปลุกระดมก่อกวนผ่านโซเชยีล สัง่ทุกหน่วยกดั
ตดิ "วรชยั" สวนไม่มใีครกลา้แมแ้ต่จะคดิ "ชยัฤทธิ"์ ส่งเอกสารแจงพวัพนัพา "ป"ู หนีรฐับาล-สนช.เร่ง
ดบัปมรอ้นเกบ็ภาษีน ้าชาวนา "อกนิษฐ"์ ยนัเขา้ใจผดิเล่นงานรายใหญ่ไม่แตะรายย่อย กมธ.โยนกรม
ทรพัยากรน ้าแบ่งประเภทเกษตรกรให้ชดัส่อเลื่อนบงัคบัใช้ต้นปีหน้า ปชป.สวดรฐัล้มเหลวผลกัภาระ
ชาวบ้าน "เหวง" หยนัจนปญัญาดิน้รดีเลอืดกบัปู "บิก๊ตู่" พรอ้มคณะถงึมะกนั "เอพ"ี ชี ้"ทรมัป์" พลกิ
เกมปพูรมแดงจบูปากผูน้ ารฐับาลทหารไทยเพื่อคานอ านาจจนี 
 
ลุ้นโชค1ล้าน บตัรคนจนเฮอีก 
          มสีทิธิทุ์กเดอืน ขา้ว-ไข-่น ้าปลา รดูปรืด๊ยอดฮติ 
          กระทรวงพาณิชยเ์ปิด "วอรร์มู" ทัว่ประเทศตดิตามการใชบ้ตัรคนจน รดูซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ธง
ฟ้าประชารฐัพบ ขา้วสาร ไข่ไก่ น ้าปลา น ้ามนัพชื และสนิค้าอุปโภคบรโิภค ขายดแีต่ยงัพบคนส่วน
ใหญ่ไม่รูว้งเงนิทีต่วัเองไดท้ าใหเ้กดิความล่าชา้ในการซือ้สนิคา้ ดา้นกรมบญัชกีลางชีแ้จงประชาชนไม่
ตอ้งกงัวลการใชบ้ตัรสวสัดกิารฯ ใจป ้ายกยอดเงนิคงเหลอืเดอืน ต.ค.ไปสมทบกบัเดอืน พ.ย.ได ้ขณะที ่
"สมชยั" ปลดัคลงัสัง่กระตุ้นน าบตัรสวสัดกิารเขา้รว่มโครงการ Nationale-Payment มสีทิธลิุน้รบัโชค 1 
ลา้นบาท ดว้ย 
 
 

------------------------------------------ 


