ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1
ประจาวันที่ 3 ตุลาคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจ
ยันศก.ไทย'พื้นฐานแกร่ง' สศช.แจงไอเอ็มเอฟ'หนี้ ครัวเรือนลด-ลงทุนรัฐ'หนุนเติ บโต
ปีหน้า'รัฐวิสาหกิจ-เอกชน' ลงทุนพลังงานทะลุลา้ นล้าน
สศช.ให้ขอ้ มูลผู้แทนไอเอ็มเอฟ ยันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแกร่ง รองรับการเติบโตเศรษฐกิจ
ระยะปานกลาง ชี้เติบโตเฉลี่ย 5 ปี ขยายตัว 3.8-4.3% เงื่อ นไขเศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.6% ชี้ห นี้
ครัว เรือ นลด หนุ น เศรษฐกิจโต ขณะปี 61 มองการเติบ โต ต่ อ เนื่อ งลงทุน โครงการรัฐ ด้าน "รมว.
พลังงาน" คาด ปี 61 รสก.-เอกชน ลงทุนธุรกิจพลังงาน กระตุน้ เศรษฐกิจทะลุ 1 ล้านล้าน
ขอทบทวนเอฟทีเอจีนถอนภาษี นาเข้ารถอีวี
รัฐบาลเตรียมเปิ ดเจรจาจีนใหม่ขอทบทวนข้อตกลง "เอฟทีเอ" นาเข้ารถยนต์ไฟฟ้า หวันไทย
่
เสียเปรียบจัดเก็บภาษี กระทบแผนดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทย ตัง้ "กอบศักดิ ์" ประธานเจรจา ก่อน
ข้อตกลงมีผล 1 ม.ค.61 หลังมี สินค้าร่วมโครงการ 703 รายการ ด้านเอกชนหวันเปลี
่ ย่ นแปลงยาก ชี้
จีนมีแต้มต่อ เหตุกาหนดรถไฟฟ้าไว้ใน "พิกดั อื่นๆ" ไม่มเี งือ่ นไขปลีกย่อย เปิดทางส่งเข้าไทยได้ทนั ที
'แบงก์'ตัง้ ศูนย์ฯต้านภัยไซเบอร์'ฟิ ชชิ่ ง-มัลแวร์'พุ่ง
สมาคมธนาคารไทย ตัง้ ศูนย์ TB-CERT ป้องกันภัยด้านไซเบอร์ เผยพฤติกรรมหลอกลวง "ฟิ
ชชิง่ -มัลแวร์" พุ่ง ชี้หากไม่มมี าตรการป้องกัน คาดเสียหายปี ละ 3 พันล้าน พบสถิตปิ ี น้ี 300 ครัง้ ต่อ
นาที
โพสต์ทเู ดย์
จ่อแก้เกณฑ์จดั ซื้อ คลังจับเข่าคุยบัญชี กลางแก้ระเบียบที่ เป็ นอุปสรรคห่ วงทาเบิ กจ่ายงบปี '61
ล่าช้า
คลังหารือกรมบัญชีกลาง แก้ไขระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ หากจาเป็ น หวันท
่ า
เบิกจ่ายปีงบฯ 2561 ล่าช้า
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การเบิกจ่ายในปีงบประมาณประจาปี 2561 เป็ นไปตาม
เป้าหมาย ยอมรับว่ากฎหมายใหม่อาจทาให้การเบิกจ่ายมีปญั หาล่าช้าบ้าง เพราะทาให้ระเบียบการ
จัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความรัดกุมมากขึน้
ปูนใหญ่เปิ ดแผนโต
ปูนใหญ่โรดโชว์ยโุ รปเปิดแผนลุยโตทัวทั
่ ง้ อาเซียน ปีน้ลี งทุน 5-6 หมืน่ ล้าน
นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุ การ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย เปิดเผยว่า บริษทั ได้นาข้อมูลให้กบั
นักลงทุนโรดโชว์ ในงานเอ็นดีอาร์ อิน ยุโรป วันที่ 2-6 ต.ค. 2560 ซึง่ ประเด็นหลักๆ ที่ได้นาเสนอต่อ

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1
ประจาวันที่ 3 ตุลาคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นัก ลงทุนคือ แผนการเติบโตระยะข้างหน้ าจะมุ่งเติบโตจากทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าคอาเซียน เช่น ในส่วนของ
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ บริษทั อยู่ระหว่างลงทุนโครงการลอง ซัน ปิโตรเคมิคลั มูลค่ารวม 1.88 แสนล้านบาท
เป็ นโครงการปิ โตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม ตัง้ เป้าหมายเริม่ ผลิตได้ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี
2565 รวมทัง้ มีแนวคิดขยายสินทรัพย์ของจันทรา แอสซรี ทีบ่ ริษทั เข้าไปถือหุน้ 30%
ลงทุนคอนโดผลตอบแทนวูบ
เตือ นผลตอบแทนลงทุ นคอนโดช่ว ง 2-3 ปี แนวโน้ ม ลดจาก 6-8% เหลือ 4-6% ชี้ปี น้ีบ้าน
เดีย่ ว-ทาวน์โฮมกลับมาผุดโครงการเพิม่
นายอนุ ชา กุลวิสุทธิ ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีท่ผี ่าน
มา อัตราผลตอบแทนในการลงทุนคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มลดลงจาก 6-8% ปจั จุบนั เหลือเพียง 4-6%
เนื่อ งจากในช่ว ง 4 ปี ท่ีผ่ านมา ราคาคอนโดปรับสูงขึ้นมาต่ อ เนื่อ ง เพิ่ง มาชะลอตัวในปี น้ี ซึ่งราคา
คอนโดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อตั ราผลตอบแทนลดลง
เก็บภาษี เหล้าบุหรี่ ดันเงิ นเฟ้ อก.ย.เพิ่ ม
ภาษีเบียร์ เหล้า บุ ห รี่ ดันเงินเฟ้ อ ก.ย.สูงขึ้น 0.86% พาณิ ชย์ปรับคาดการณ์ เงินเฟ้ อทัง้ ปี
เหลือ 0.4-1.0%
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทัวไปของประเทศ
่
(เงินเฟ้อ) เดือน ก.ย. 2560 เท่ากับ 101.22 สูงขึ้น
0.86% เทียบกับเดือน ก.ย. 2559 เป็ นการปรับตัวสูงขึน้ ติดต่อกัน 3 เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 9
เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2560) สูงขึน้ 0.59% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผ่ี ่านมา
ศุลกากรจุก เอฟทีเอจีนทารายได้หด
เอฟทีเอไทย-จีน ปว่ นภาษีศุลกากร สินค้า 703 รายการ ลดภาษีนาเข้าเหลือ 0%
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิ ดเผยว่า รัฐบาลได้สงการให้
ั่
กรมติดตามผลกระทบ
จากการขยายความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-จีน เพิม่ เติม ทีจ่ ะเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561
ซึ่งมีผ ลให้มสี ินค้าจากจีนอีก 703 รายการ เช่น รถยนต์ไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ส่ว นควบและอุ ปกรณ์ เสริม
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ลดอัตราภาษีเหลือ 0%
ทัวร์จีนทะลักเที่ยวอันดามันฉลองวันชาติ
นักท่องเทีย่ วจีนทะลักภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา เฉลิมฉลองเทศกาลหยุดยาววันชาติจนี
นายสถิรพงศ์ ณ ตะกัวทุ
่ ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ประเทศไทย
ยังครองแชมป์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีกลุ่ม นักท่องเที่ยวจานวนมาก
ทยอยเดินทางท่องเทีย่ วตามแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจนี ระหว่าง วันที่ 1-7 ต.ค.นี้
ส่งผลทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภูเก็ตและอันดามันคึกคักเป็ นพิเศษและในช่วง 7 วันจะมีเงิน
สะพัดหลายร้อยล้านบาท
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ราคา 'ก๊าซแอลพีจ'ี จ่อขยับ 'อนันตพร' นัง่ หัวโต๊ะเคาะโครงสร้างต้นทุน 4 ต.ค. เล็งดึงกองทุนน้ ามัน
อุดหนุน
จับ ตาแอลพีจ ีเ ดือ น ต.ค.ส่ อ ปรับ ขึ้น หลัง ราคาตลาดโลกพุ่ ง ต่ อ เนื่ อ ง 2 เดือ น เดิน หน้ า
มาตรการช่วยเหลือประชาชน
พล.อ.อนัน ตพร กาญจนรัต น์ รมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 4 ต.ค. จะมีการพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจ)ี เดือน
ต.ค. ซึ่งปจั จุบนั แนวโน้ มราคาพลังงานอยู่ในช่ว งขาขึ้น เนื่ อ งจากประเทศผู้ส่ งออกรายใหญ่ ห ลาย
รายได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ จึงผลักดันให้ราคาพลังงานสู งขึน้ ตามต้นทุน ประกอบ
กับเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลกเริม่ ฟื้นตัว ส่งผลให้มกี ารใช้พลังงานมากขึน้
นายกฯงงสังเก็
่ บค่าน้าเกษตร
นายกฯ งุนงงสังเก็
่ บค่าน้ าเกษตรกรตอนไหน สนช.เผยรับฟงั ความเห็นประชาชนคาดยกร่าง
กม.เสร็จ ม.ค. 2561
พล.อ.สุ รศัก ดิ ์ กาญจนรัต น์ รมว.ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม เปิ ด เผยว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังงงเกี่ยวกับข่าวว่าจะมีการออกกฎหมายทรัพยากรน้ าในการ
เก็บค่าใช้น้าจากเกษตรกร
ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
รัฐเกียร์Rเก็บค่าน้าเกษตรกร นายกฯบ่น'ไปสังมั
่ นตอนไหนวะ'
สนช.ยันพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า ไม่มกี ารเก็บภาษีการใช้น้ าจากเกษตรกรรายย่อย เผยล่าสุดได้
แขวนมาตรา 39 ไว้ก่อน หลังมีขอ้ กังวล ทาให้การพิจารณากฎหมายล่าช้ากว่าแผนทีจ่ ะแล้วเสร็จเดือน
ม.ค.61 "วิษณุ "ย้าไม่กระทบเกษตรกร แต่คนใช้น้ ามากต้องรับผิดชอบแน่ นอน รมว.ทส.เผย "บิก๊ ตู่"
มึนข่าวเก็บภาษีใช้น้ า บ่น "ไปสังมั
่ นตอนไหววะ" ด้าน "กรณ์"นาทีม ปชป. แถลงจุดยืน ค้านเก็บภาษี
น้าเกษตรกร พร้อมจีร้ ฐั บาลชีแ้ จงให้ชดั เจน
ร.๑๐เสด็จบาเพ็ญพระราชกุศลครบ๑ปี วันสวรรคต'รัชกาลที่๙'
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั " เสด็จฯบาเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมแด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ 13-14 ต.ค.นี้
"ทรัมป์ "บีบ"บิ๊ กตู่" ซื้อถ่านหิ น-ช่วยกดดันโสมแดง
"บิก๊ ตู่"พบ"ทรัมป์" เตรียมเป็ นสักขีพยานลงนามซือ้ ถ่านหิน 5-6 หมื่นตัน อ้างแม้ขนส่งไกล แต่
ประเมินแล้วคุ้มค่า ส่วนปญั หาเกาหลีเหนือ ยันไทยพร้อมช่วยคลี่คลาย "ดอน" มันใจการเยื
่
อนครัง้ นี้
ประสบความสาเร็จแน่
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"บิ๊ กป้ อม"ลันใครคิ
่
ดไม่ดีให้หยุด สังรั
่ บมือกลุ่มจ้องป่ วนงานพระราชพิ ธี
"บิก๊ ป้อม"ถกเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๙
สังเพิ
่ ม่ กาลังป้องกันและเฝ้าระวัง หลังการข่าวพบ 4 กลุ่มจ้องป่วน ลันใครที
่
่คดิ ไม่ด ี ก็ขอให้หยุด ผบ.
ทบ.รับ มีก ลุ่ ม จ้อ งป่ ว นจริง เป็ น พวกกลุ่ ม เดิม ๆ ปลุ ก ระดมอยู่ต่ างประเทศมานานแล้ว พร้อ มขอ
ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา ด้าน "จักรทิพย์"กาชับตารวจทุกนายคุมเข้มความปลอดภัย
'ชีพ'มอบนโยบายศาล ทางานเร็วเป็ นธรรมเข้าถึงง่าย
ชีพ จุ ล มนต์ " ประธานศาลฎีก าคนที่ 44 มอบนโยบายข้า ราชการศาล ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต าม
กฎหมายด้วยความรวดเร็ว เป็ นธรรม เข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยลง ด้านอัยการสูงสุดมีคาสังตั
่ ง้ "วัน
ชาติ สันติกุญชร" ทาหน้าทีโ่ ฆษกสานักงานอัยการสูงสุด พร้อมดึง "ธรัมพ์ ชาลีจนั ทร์ โกศลวัฒน์ อินทุ
จันทร์ยง, ประยุทธ เพชรคุณ" ช่วยงานเป็นรองโฆษก
'วิ ษณุ'ยันไม่หน้ าแหก 'ชัชชาติ 'ถอนตัวกก.ยุทธศาสตร์
"วิษ ณุ " เผยทราบแล้วที่ ผอ.วิจยั ทีดีอ าร์ไอ-อดีต รมว.คมนาคม ยุค ยิง่ ลักษณ์ ถอนตัว จาก
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ บอกน่ าเสียดาย หวังใช้สติปญั ญาเข้ามาช่วยพัฒนาชาติ แต่ไม่ได้กไ็ ม่
เป็ นไร ยังตัง้ เพิม่ ได้ ปดั เชิญ "ชัชชาติ" หวังได้รบั ความร่วมมือจากบางกลุ่ม เผยเจ้าตัวตอบรับในตอน
แรก พร้อมโต้ "ศรีสุวรรณ" ไม่ได้ตงั ้ ใครเข้ามาเพราะเส้นสาย เผยล่าสุด "ชัชชาติ" ยืน่ ใบลาออกแล้ว
ห้ามตัง้ ด่านแก้รถติ ดเมืองกรุง
"พล.ต.ท.ชาญเทพ" ผบช.น.คนใหม่ แจงนโยบายเร่งด่วนแก้ปญั หาจราจรเมืองกรุง สังยกเลิ
่
ก
ด่านกวดขันวินัยจราจร เน้ นบังคับใช้กฎหมายห้ามจอดรถกีดขวาง ฝ่าไฟแดง ย้าปล่อยให้รถติด คาด
โทษทางวินัย ส่วนด่านตรวจแอลกอฮอล์ อาชญากรรม ความมันคง
่ ยังมีอยู่ ด้านโฆษกตารวจเผย
เตรียมจับกุมผูใ้ ช้รถป้ายแดงจริงจัง เริม่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป--จบ-ไทยรัฐ
ยอด'จิ ตอาสา'กว่า4ล้านคน
18ต.ค.ฤกษ์พระราชพิธยี ก'พระมหาเศวตฉัตร'
พสกนิกรหลังไหลเข้
่
าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ล้นทะลักเฉพาะวันที่ 1
ต.ค.วันเดียวทาลายสถิติกว่า 9 หมื่นคน ด้านยอดจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพทัวทุ
่ กพืน้ ทีท่ งั ้ ในและต่างประเทศกว่า 4 ล้านคน ด้านกระทรวงวัฒนธรรมเผยพระราชพิธ ี
ยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรพระเมรุมาศ 18 ต.ค.นี้ ใช้ฤกษ์มงคลตัง้ แต่เวลา 17.19-21.30 น. ขณะที่
รัฐบาลก็เตรีย มพร้อ มเปิ ด ศู น ย์ส่ ือ มวลชนรองรับ สื่อ ทัว่ โลกที่จ ะเข้ามาท าข่าวพระราชพิธ ีฯ ตัง้ แต่
กลางเดือนนี้เป็นต้นไป
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กราดฆ่า58ศพหน้ าบ่อนเวกัส สยองคอนเสิ รต์ จับตายมือปื น64
ช็อกอเมริกา มือปื นฉายเดี่ยวบุกกราดยิงกลางงานคอนเสิร์ตหน้ าบ่อนดัง "มานดาเลย์ เบย์
แอนด์กาสิโน" ส่งผลคนตายกว่า 58 เจ็บกว่า 500 ราย ขณะที่มอื ปื นก็ไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ "จับตาย"
ทันควัน เบือ้ งต้นไม่ฟนั ธงเป็ นก่อการร้ายหลังเช็กประวัตมิ อื ปื นเป็ นคนในพืน้ ทีไ่ ม่โยงถึงกลุ่มติดอาวุธ
ใดๆ
เสก-แซนด์วิช เตียงหัก! 'กานต์'ถลกไส้
โชว์ไลน์2เมียเปิดอกปรับทุกข์ จับโกหก-ลูกไม่ได้ใช้'ศุขพิมาย' ไล่ตะเพิดร็อกดังพบจิตแพทย์
"กานต์" เมียเก่า "เสก โลโซ" ตัง้ โต๊ะแฉจับพิรุธโชว์สาเนาใบเกิดลูกชายคนใหม่ของร็อกเกอร์
ดังไม่ได้มชี ่อื ตามที่โพสต์บอกแฟนคลับ หนาซ้านามสกุลยังเป็ นของฝ่ายหญิงแค่เซ็นรับรองบุตรไม่ได้
จดทะเบียนสมรส อ้างไม่อยากเสียเงินตอนหย่า พร้อมเปิดสาเนาไลน์คุยกับ "แซนด์วชิ " ระบุ "เสก" มี
อาการแปลกๆย้าที่จดั เต็มเที่ยวนี้เพราะเสียใจที่ฝ่ายชายผิดคาสัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกๆอยากให้ออกมา
ขอโทษ ส่วนตัวยืนยันจบกันแล้ว ขณะทีท่ งั ้ "เสก-แซนด์วชิ " ต่างใช้พน้ื ทีใ่ นโลกโซเชียลโพสต์ภาพและ
ข้อความถึงลูกตลอดวัน
แม่ค้ากาแฟดวงมหาเฮงถูกที่ 1-5ใบฟาด30ล้าน
หญิงอีกคนขาย'กับข้าว'ได้โชค18ล.
แม่ค้ากาแฟเมืองลิงสุดเฮง ถูกลอตเตอรีร่ างวัลที่ 1 จานวน 5 ใบรับเงินก้อนโต 30 ล้านบาท
เผยซื้อจากพ่อค้าที่มาเร่ข ายตัดสินใจเสี่ยงโชคกลายเป็ นเศรษฐีใหม่ชวพริ
ั ่ บตาเชื่อโชคมาจากความ
กตัญญูดูแลพ่อแม่ป่วยติดเตียงมานานกว่า 10 ปี ส่วนแม่ค้าขายกับข้าวปากน้ ากับพระที่สุรนิ ทร์บุญ
หล่ นทับถู กรางวัลคนละ 3 ใบ รับเงิน 18 ล้านบาท ขณะที่ตารวจเร่งสอบคดีอลเวงหนุ่ มบุรรี มั ย์ถู ก
ขโมยลอตเตอรีร่ างวัลที่ 1 คาดสรุปคดีได้ภายในอาทิตย์น้ี
เลิ กหมดด่านจราจรกรุงน.1เฉี ยบ
ลงแส้ปล่อยรถติด ด่านมันคง-เมาขั
่
บยังตัง้ ได้ตามปกติ!
บิก๊ หยม "พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช" เข้ารับหน้ าที่หวั หน้ าตารวจเมืองหลวงวันแรกเอาใจ
ั หารถติด ให้บ รรลุ แ ต่ ให้เน้ น บัง คับ ใช้
ชาวกรุงสังยกเลิ
่
ก ด่ านกวดขัน วินัยจราจรเหตุ ไม่ ได้แ ก้ไขป ญ
กฎหมายรถจอดกีด ขวางผ่ าไฟแดงหรือ เหตุ ซ่ึงหน้ า พร้อ มก าหนดเขตพื้น ที่ให้ต ารวจแต่ ล ะนาย
รับ ผิดชอบ หากปล่ อ ยปละละเลยรถติด ไม่ล งมาอ านวยความสะดวกโดนวินัย แน่ ส่ ว นด่ านตรวจ
แอลกอฮอล์อาชญากรรมและความมันคงยั
่
งต้องมีไว้ก่อนแต่ต้องมีแผนเสนอมายังผู้บงั คับบัญชาทุก
ครัง้
แฉระดมป่ วนแก๊งหนี คดี112
บิก๊ ป้อมสังเข้
่ มเพิม่ กาลังดูแลงานพระราชพิธ ี
"บิก๊ ป้อม" สังเพิ
่ ม่ กาลัง จนท.รักษาความสงบเรียบร้อยเข้มช่วงงานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ ร.9 ปูดการข่าวมีกลุ่มต้านสถาบันจ้องก่อเหตุป่วนทัง้ ในและนอกประเทศ ฮึม่ ใครคิดไม่ด ี
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ขอให้หยุด "บิก๊ เจีย๊ บ" ซัดก๊วนเดิมพวกหนีคดี ม.112 ปลุกระดมก่อกวนผ่านโซเชียล สังทุ
่ กหน่ วยกัด
ติด "วรชัย" สวนไม่มใี ครกล้าแม้แต่จะคิด "ชัยฤทธิ ์" ส่งเอกสารแจงพัวพันพา "ปู" หนีรฐั บาล-สนช.เร่ง
ดับปมร้อนเก็บภาษีน้ าชาวนา "อกนิษฐ์" ยันเข้าใจผิดเล่นงานรายใหญ่ไม่แตะรายย่อย กมธ.โยนกรม
ทรัพยากรน้ าแบ่งประเภทเกษตรกรให้ชดั ส่อเลื่อนบังคับใช้ต้นปี หน้า ปชป.สวดรัฐล้มเหลวผลักภาระ
ชาวบ้าน "เหวง" หยันจนปญั ญาดิน้ รีดเลือดกับปู "บิก๊ ตู่" พร้อมคณะถึงมะกัน "เอพี" ชี้ "ทรัมป์" พลิก
เกมปูพรมแดงจูบปากผูน้ ารัฐบาลทหารไทยเพื่อคานอานาจจีน
ลุ้นโชค1ล้าน บัตรคนจนเฮอีก
มีสทิ ธิ ์ทุกเดือน ข้าว-ไข่-น้าปลา รูดปรืด๊ ยอดฮิต
กระทรวงพาณิชย์เปิด "วอร์รมู " ทัวประเทศติ
่
ดตามการใช้บตั รคนจน รูดซือ้ สินค้าในร้านค้าธง
ฟ้าประชารัฐพบ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ าปลา น้ ามันพืช และสินค้าอุปโภคบริโภค ขายดีแต่ยงั พบคนส่วน
ใหญ่ไม่รวู้ งเงินทีต่ วั เองได้ทาให้เกิดความล่าช้าในการซือ้ สินค้า ด้านกรมบัญชีกลางชีแ้ จงประชาชนไม่
ต้องกังวลการใช้บตั รสวัสดิการฯ ใจป้ายกยอดเงินคงเหลือเดือน ต.ค.ไปสมทบกับเดือน พ.ย.ได้ ขณะที่
"สมชัย" ปลัดคลังสังกระตุ
่
้นนาบัตรสวัสดิการเข้าร่วมโครงการ Nationale-Payment มีสทิ ธิลุน้ รับโชค 1
ล้านบาท ด้วย
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