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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
ถวายพระราชสมญัญานามในหลวงรชักาลท่ี 9 สมเดจ็พระภทัรมหาราช 
          รฐับาลเตรยีมการถวาย พระราชสมญัญานาม "สมเด็จพระภทัรมหาราช" เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช เตรยีมเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมนิทรรศการ-พระเมรุ
มาศพรุ่งนี้  ตัง้ 5 จุดคัดกรองจดัระบบความปลอดภัยเทียบเท่างานพระราชพิธี พร้อมปิดถนน 9 
เสน้ทาง ส านักพระราชวงัจดัท าซุม้ประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ รมิก าแพงพระบรมมหาราชวงั ให้
ประชาชนไดน้ าดอกไมถ้วายสกัการะตลอด 24 ชัว่โมง 
 
ปลกุ'ชอ็ปช่วยชาติ'ฟ้ืนศก.นายกฯสัง่'คลงั'ศึกษาเง่ือนไข-ขยายเวลานานข้ึน 
          ธปท.มอง"จดีพี"ีปีนี้ส่อโตเกนิ3.8% ชีน้ ้าท่วมกระทบน้อย 
          "ประยุทธ์"สัง่คลงัศกึษาออกมาตรการ "ชอ็ปช่วยชาต"ิ กระตุ้นเศรษฐกจิทา้ยปี เผยอยากเหน็ 
ระยะเวลานานกว่าปีก่อน ย ้าเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้ ประชาชนไดป้ระโยชน์ แจงราคายางลดลงเป็นไป
ตามราคาน ้ามนั ดา้นธปท.ชีเ้ศรษฐกจิปีนี้จอ่โตเกนิ 3.8% น ้าท่วมกระทบเลก็น้อย  
 
ดนั'ยซิูต้ี'คมุอสงัหาฯเพ่ิมทุนลยุ'รถไฟฟ้า' 
          "บทีเีอส" จดัทพัใหม่ดนั "ยซูติี้" คุมธุรกจิอสงัหาฯเบด็เสรจ็ พรอ้มโอนพอรต์สนิทรพัยใ์หห้มื่น
ลา้น เตรยีมน าเงนิลงทุนรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง และชมพ ู2 บรษิทัลูก "วจีไีอ-ยซูติี"้ เพิม่ทุนขายพพี ีทัง้
ในและต่างประเทศ ขณะ "วจีไีอ" แจงรายไดไ้ตรมาส 2 โต 24% จากสื่อโฆษณารปูแบบใหม ่  
 
ฟัน'ภษูณ-พวก'ทุจริตไออีซี 
          ก.ล.ต. กล่าวโทษกราวรูด "ภูษณ ปรยี์มาโนช" อดตีผู้บรหิารไออซี ีพรอ้มพวกรวม 25 ราย
ต่อ"ดีเอสไอ" ฐานร่วมกันทุจรติ-ยกัยอกเงนิ-ตกแต่งบญัชี  สร้างความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท 
ระหว่างเดอืน ก.ย.57 - ส.ค.59  
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ดชันีMPIโตสดุรอบ4ปี สญัญานเศรษฐกิจสดใส 
          "อุตตม" รายงานครม.ทศิทางอุตสาหกรรมสดใส คาดดชันีผลผลติอุตสาหกรรมหรอื MPI ปีนี้
โตสุดในรอบ 4 ปี นายกฯเป็นปลืม้ เตรยีมออกมาตรการกระตุ้นใน 2 สปัดาหห์น้า เป็นของขวญัปีใหม่
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ยนัม. 44 เว้นบงัคบัผงัเมอืงใน ออีซี ีพ.ค.61 ได้เหน็แน่ย ้าใช้พื้นที่เดมิเป็นสี
มว่ง ดา้นนายกฯ สัง่ฟ้ืนมาตรการชอปช่วยชาต ิขยายระยะเวลาใหย้าวขึน้ 
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'บ๊ิกตู่'สัง่สรํวจพื้นท่ีแก้มลิง ไฟเขียวเยียวยาผูป้ระสบภยัเพ่ิม 
          "ประยุทธ์" พรอ้มคณะถงึขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น ้า เผย "สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั" ทรง
ห่วงใยประชาชน รฐับรหิารจดัการน ้ามาตลอด เผยปรมิาณน ้าลด สัง่ระบายเรว็ทีสุ่ด พรอ้มสัง่ใหส้ ารวจ
พืน้ทีท่ าแก้มลงิกกัเกบ็น ้า ย ้าสรา้งความเขา้ใจ ปชช. เพื่อแก้ปญัหาระยะยาว ยนัช่วยเตม็ที ่ขออย่าให้
เป็นประเดน็การเมอืง ปลุก ปชช.กระตอืรอืรน้ฟงั รบ. ไม่ใช่รอเยยีวยา หน่วยงานอยา่ขดัแยง้กนั ดา้น 
ครม.มมีตพิกัช าระหนี้เกษตรกรทีป่ระสบอุทกภยั และ ขยายเวลาบรจิาคเงนิช่วยน ้าท่วมถงึสิน้ปี 60 
 
เทิดพระเกียรติร.๙ สมเดจ็พระภทัรมหาราช 
          นายกฯ เผยเทิดพระเกียรติพระราชสมญัญานาม "สมเด็จพระภัทรมหาราช" อยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนด าเนินการ สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๑๐ โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเพลงิศพจติอาสาเป็น
กรณีพเิศษ ขณะทีก่ลุ่มจติอาสาเฉพาะกจิฯ ปฏบิตัหิน้าทีป่รบัปรงุภูมทิศัน์รอบพระเมรุมาศ เป็นภารกจิ
สุดทา้ย สมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.น้ี 
 
กลต.ส่งดีเอสไอ เชือด"ภษูณ"พร้อมพวก25คน ฉ้อโกงไออีซี 
          ก.ล.ต. กล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บรหิาร อนิเตอรแ์นชัน่เนิล เอนจเีนียรงิ หรอื IEC กบั
พวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษ กรณีรว่มกนักระท าผดิหน้าทีโ่ดยทุจรติ เบยีดบงัทรพัยส์นิ 
และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจดัท าหรอื
ยนิยอมใหม้กีารจดัท าบญัชขีอง IEC ไมถู่กตอ้ง ไมต่รงต่อความจรงิ เพื่อลวงบุคคลใดๆ 
 
คนเมืองชลบรีุรวมตวัไล่ผูว่้าฯ ตัง้คาํถามใครคือวีไอพี 
          ชาวบา้น จ.ชลบุร ีรวมพลแน่นศาลากลาง ตะโกนไล่ "ผูว้่าฯ" ใหย้า้ยออกไป หลงัไม่พอใจการ
จดัพธิวีางดอกไมจ้นัทน์ถวายสกัการะในหลวง ร.๙ ปดูอกี ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ 
ทีช่ลบุร ีใช ้"ทุ่งดอกดาวเรอืงบนป้ายไวนิล" ขณะทีช่าวบา้นวจิารณ์บตัรวไีอพตีดิหน้ารถ เป็นใคร ดา้น 
"บิก๊ตู่" ชีพ้ระราชพธีจีบแลว้ ไม่พอใจอะไรกใ็หอ้ภยั เพราะทุกคนเจตนาดเีหมอืนกนั 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
เร่งเปิดประมลูรถไฟฟ้า 2 สายสองแสนล้าน  
          คมนาคมเรง่แอก็ชัน่ แพลนดนัเปิดประมลูรถไฟฟ้าสองสาย 2 แสนลา้น ภายในไตรมาสแรกปี
หน้า 
          นายพีระพล ถาวรสุภเจรญิ รองปลดักระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวนัที่ 2 พ.ย.นี้ นาย
สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีจะมาตรวจเยีย่มกระทรวงคมนาคม จงึเตรยีมรายงานความ
คืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน หรอืแอ็กชัน่แพลน ปี 2559 และปี 2560 
รวมถงึการเบกิจา่ยงบประมาณ 
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นายกฯสัง่โด๊ปศก. เดินหน้าชอ็ปช่วยชาติ อุตตมแย้มอีก 2 สปัดาห์ออกมาตรการกระตุ้นภาค
ผลิต  
          นายกฯ สัง่หามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง เล็งให้ช็อปช่วยชาติเร่งบรโิภค "อุตตม" 
เตรยีมกระตุน้ภาคการผลติ 
          พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
ว่า ไดส้ัง่การใหก้ระทรวงการคลงัไปพจิารณามาตรการชอ็ปช่วยชาตวิ่าจะน ามาใชใ้นปีนี้ต่อไดอ้ย่างไร 
ให้ศกึษารายละเอยีดและต้องจดัท าให้รดักุมขึน้ ในขณะนี้เหน็ว่าภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมดขีึน้ การ
ส่งออกขยายตวั กลุ่มรฐัวสิาหกจิ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่นี้ ได้ประโยชน์ประมาณ 
10 ลา้นคน 
 
กลต.ฟันกลุ่มภษูณทุจริต IEC  
          ก.ล.ต.กล่าวโทษ "ภูษณ" อดตีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ IEC กบัพวก 25 ราย ทุจรติกว่า 
200 ลา้น 
          ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผู้บรหิารบรษิัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ ( IEC) กับพวกรวม 25 ราย ต่อกรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 9 กรณี ท าให้ IEC เสยีหายมากกว่า 200 ล้านบาท กรณีร่วมกนักระท า
ผิดทุจริตต่อหน้าที่ เบียดบังทรพัย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตลอดจนจดัท าหรอืยนิยอมใหจ้ดัท าบญัชขีอง IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจรงิ เพื่อลวงบุคคล
โดยรว่มกนัทุจรติในเดอืน ก.ย. 2557-ส.ค. 2559 
 
ศลุกากรหืดจบัรีดภาษีตํา่เป้า  
          กรมศุลกากรเหน่ือย รายไดเ้ดอืนแรกยงัต ่าเป้าแมว้่ายงัสงูกว่าช่วงเดยีวกนัปีก่อน 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า การเกบ็รายไดข้องกรมศุลกากรเดอืน ต.ค. 
2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้สุทธ ิ7,246 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดยีวกันปี
ก่อน 8.8% แต่ยงัต ่ ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 10% เนื่องจากยงัมกีารชะลอน าเข้าสินค้าบางตัว เช่น 
รถยนต์ ส่วนหนึ่ งมาจากการใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเก็บภาษีจากฐานราคาส าแดงน าเข้า หรอืซไีอเอฟ มาเป็นราคาขายปลกีแนะน า ท าให้
ผูป้ระกอบการชะลอน าเขา้ในระยะสัน้ 
 
รากหญ้าออมเงินเพ่ิม เฉล่ียเป็นเดือนละ 2 พนับาท เงินฝากในระบบแตะ 20 ล้านล้าน  
          ออมสินเผยผู้มรีายได้น้อยให้ความส าคญักับการออมเงนิมเีงนิฝากมากขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 
2,000 บาท 
          นายชาตชิาย พยุหนาวชียั ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยถงึการออมคนไทยเนื่องใน
วนัออมแห่งชาต ิ31 ต.ค. 2560 ว่า การออมคนไทยดขีึน้ มกีารออมในระบบสถาบนัการเงนิ 20 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-4% และจากการส ารวจของธนาคารออมสิน พบว่าผู้มรีายได้น้อยมี
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สดัส่วนการออมเพิม่ขึน้เป็น 55% จากปีก่อนหน้านี้ทีม่สีดัส่วนการออมเฉลีย่ 50% โดยมกีารออมเฉลีย่
เดอืนละ 2,000 บาท 
 
ลอยกระทงสะพดัเฉียดหมื่นล.  
          หอการคา้ฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ จะมกีารใชจ้่าย 9,928 ลา้น ขยายตวั 3% ชี้
เป็นช่วงปรบัตวั หวงัปีหน้าสู่ภาวะปกต ิ
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บรโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 
2560 จาก 1,199 ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตวัสงูสุดในรอบ 3 ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทย
เริม่ฟ้ืนตวัแลว้ ซึง่เป็นไปตามค่าดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง 2 เดอืน 
 
ทีวีดิจิทัลปี'61 แข่งดุชิงผู้นํา ช่อง 8 ปรบักลยุทธ์ใช้คอนเทนต์พรีเมียมขยายฐานผู้ชมพร้อม
ขยบัค่าโฆษณา 40%  
          ช่อง 8 เผยธุรกจิทวีดีจิทิลัปี 2561 แขง่ขนัดุ ส่งผลใหต้อ้งลุยคอนเทนตพ์รเีมยีม พรอ้มเลง็ขยบั
ค่าโฆษณา 40% 
          นายสุรชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อารเ์อส เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกจิ
ทวีดีจิทิลัในปี 2561 คาดว่าจะมกีารแข่งขนักนัรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายเริม่
ออกมาปรบัตวัเพื่อเป็นหน่ึงในผู้ชนะ ประกอบกบัปจัจุบนัเมด็เงนิโฆษณาเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั จงึน่าจะ
ส่งผลใหภ้าพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 ขยายตวัดขีึน้ และส่งผลใหธุ้รกจิทวีดีจิทิลัฟ้ืนตวัตาม
ไปดว้ย 
 
อทุยานทัว่ไทยจองห้องเตม็ต้อนรบัปีใหม่  
          อุทยานฯ ทัว่ไทยฮอต ยอดจองหอ้งพกัโตล้มหนาวยาวถงึเคาตด์าวน์ปีใหม่ 
          นายรุ่ง หริญัวงษ์ หวัหน้าอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ จ.เชยีงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานได้
เปิดให้นักท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างประเทศจองหัองพักตัง้แต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากแห่จองห้องพกัจนล้นเพื่อสมัผสักับลมหนาว ซึ่งห้องพักได้ถูกจองยาวไป
จนถงึช่วงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่ 
 
4 หมื่นรายตัง้เป้าซ้ือบ้านภายใน 1-3 ปี  
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผลส ารวจความต้องการซื้อบ้าน 3 ปี มี 4 หมื่นราย ชี้คน Gen Y 
อยากไดบ้า้นมากสุด ราคาไมเ่กนิ 3 ลา้น 
          นายวชิยั วริตักพนัธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานกลยุทธ์ 2 และรกัษาการผู้อ านวยการ
ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) เปิดเผยว่า จากการส ารวจความต้องการ
ที่อยู่อาศยัผ่านแอพพลเิคชัน่ "คนไทยมบี้าน" หรอื "Home for All" ตัง้แต่เดอืน พ.ค.-ก.ย. 2560 มี
จ านวน 7.8 หมื่นราย ส่วนใหญ่ หรอื 71.5% เป็นกลุ่มคนอายุ 21-40 ปี หรอื Gen Y และอีก 25.5% 
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อายุ 41-60 ปี หรอืเป็นกลุ่ม Gen X โดยแบ่งเป็น กลุ่มทีม่คีวามต้องการทีอ่ยูอ่าศยัจ านวน 7 หมืน่ราย 
ส่วนอกีประมาณ 8,000 ราย ตอ้งการขอสนิเชื่อประเภทอื่น 
 
แจงใช้ม.44 ผงัเมืองอีอีซีแค่ลดขัน้ตอน 
          สกรศ.ยนืยนัค าสัง่มาตรา 44 เพื่อเร่งขัน้ตอนเรว็ขึน้ คาดใชผ้งัเมอืงออีซีใีหม่เดอืน เม.ย.พ.ค. 
2561 ไมเ่กีย่วเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก (สกรศ.) เปิดเผยว่า มาตรา 44 ตามค าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เป็นการวาง
ผงัเมอืงและพฒันาเมอืงในพืน้ทีอ่อีซีซีึง่มกีารท างาน รว่มกนัระหว่างกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง โดยใช้
ขอ้มลูผงัเมอืงเดมิทีม่อียูน่ ามาปรบัปรุงใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั และไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มตามที่
หลายฝา่ยกงัวลแต่อยา่งใด 
 
          #ไทยรฐั 
 
เทิดพระเกียรติมหาราชในหลวงภมิูพล 
          ถวายพระราชสมญัญานาม ท าจดหมายเหตุแจกทัว่ปท.ร าลกึความอาลยัพสกนิกร 
          นายกฯเตรยีมเทดิพระเกยีรต ิพระราชสมญัญานาม "มหาราช" พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ระบุตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ขณะที่รอง ผบช.ก.ระดมจติอาสาท าความ
สะอาดตกแต่งพื้นทีท่้องสนามหลวงรองรบัการเขา้ชมพระเมรุมาศ มปีระชาชนเริม่เขา้มาถ่ายภาพกนั
คกึคัก ด้านวดับวรฯคนเดินทางถวายสกัการะพระบรมราชสรรีางคารในหลวงร.9 อย่างล้นหลาม 
เช่นเดยีวกบั วดัราชบพธิฯทีเ่ปิดใหค้นเขา้กราบสกัการะภายในพระอุโบสถไดแ้ลว้ 
 
ลุ่มเจ้าพระยาน้ําลดลง เหนือยะเยือกยอดดอยแค่6 
          เชยีงรายตาย1 ภเูรอืจ.เลยวบู 
          นายกฯพรอ้มคณะลงพื้นที่ตดิตามสถานการณ์น ้าท่วม จ.ขอนแก่น สัง่ส ารวจหาพื้นที่แก้มลงิ 
พื้นที่ภาคกลางเตรยีมทุ่มงบขุดคลองระบายน ้าลงป่าสกั พษิณุโลกและพจิติรระดบัน ้าคงที่มแีนวโน้ม
ลดลง กาฬสนิธุ์น ้าชเีริม่ทะลกัเสี่ยงพนังกัน้น ้าพงั ส่วนน ้าลุ่มเจา้พระยาปรมิาณลดลง ขณะที่อากาศ
หนาวเหนือและอสีานอุณหภูมลิดฮวบ ยอดดอยอนิทนนท์ต ่า 6 องศา ส่วนหนุ่มเชยีงรายนอนหนาว
ตายในบา้นแพทยย์งัไมร่ะบุสาเหตุ 
 
ลอยกระทงเข้ม'ย่ีเป็ง'ป่วนการบิน 
          เจา้ท่าประกาศคุม'เจา้พระยา'ดแูลนกัท่องเทีย่ว 
          นายกฯสัง่คุมเขม้เทศกาลลอยกระทง เตอืนคนไทยอย่าสนุกกนัจนหลุดโลก ขอใหย้ดึประเพณ ี
พรอ้มก าชบัมหาดไทยกวดขนัเขม้งวดเล่นดอกไมไ้ฟ ในขณะที่สนามบนิเชยีงใหม่รบัมอื "ยีเ่ป็ง" 2-4 
พ.ย. สัง่ยกเลกิและเปลีย่นแปลงเวลาบนิทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศรวม 187 เที่ยวบนิ พรอ้ม
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ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน 
ขณะที่กรมเจา้ท่าประกาศให้แม่น ้าเจา้พระยาเป็นพื้นที่ควบคุม ระดมเจา้หน้าที่ 450 นาย เรอือกี 62 
ล า คอยดแูลความปลอดภยั 
 
จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงินแกง๊แอบอ้างเจ้ามอญ 
          คดแีอบอ้างเจา้มอญยงัไม่จบ ดเีอสไอพบพฤตกิรรมโอนเงนิซ่อนเรน้อ าพรางเขา้ข่ายฟอกเงนิ
เตรยีมตัง้เป็นคดพีเิศษขึน้มาใหมอ่กีคด ีพรอ้มเอาผดิกบัผูเ้กี่ยวขอ้งบรษิทั ฮจัย ีกรุ๊ป จ ากดั เพิม่อกี 5 
คน เผยชุดสบืสวนดเีอสไออยูร่ะหว่างหาความเชื่อมโยงทางการเงนิของบรษิทั ฮจัย ีกรุ๊ป จ ากดั นสพ.
ต ารวจพลเมอืง-มลูนิธอิาสาบรรเทาภยัฯ เพื่อเอาผดิกบัทัง้หมด 
 
'บ๊ิกตู่'ช้ีอย่าถามบ่อยปลดลอ็ก 
          คดิไมอ่อกเลยชา้ 'ดอน'เผยเรือ่ง'ป'ูผูด้แีจง้ไมม่ลีีภ้ยั 
          "ประยุทธ"์ ลงพืน้ทีเ่ยีย่มน ้าท่วมขอนแก่นปลืม้ชาวบา้นเชยีรใ์หอ้ยู่ต่อ อ้อนอยากใหเ้ลอืกคนดี
เขา้สภา ยงัอุบไต๋ปลดลอ็กการเมอืงโยนเป็นเรือ่ง คสช. ตัง้แง่สถานการณ์ต้องเรยีบรอ้ยหยุดพูดจาให้
รา้ยกนั โชวล์ลีาติด๊ชึง่อย่าถามบ่อยท าใหค้ดิไม่ออกเลยชา้ "บิก๊ป้อม" บุ้ยปากยงัไม่พรอ้มพจิารณา "บิ๊
กป๊อก" เผยสถานการณ์ต่างจงัหวดัปกติ พท.ตื๊อทวงถามรายวนัรบีถอดสลกัยนัทุกอย่างเขา้สู่โหมด
ปรองดองแลว้ "มชียั" ชีท้างออกแนะ กกต.อะลุม้อล่วยประกาศยดืกรอบเวลาใหพ้รรคการเมอืง "บิก๊ตู่" 
ยงัไม่รู ้"ยิง่ลกัษณ์" ซุกประเทศไหนต้องรอยนืยนัอย่างเป็นทางการ อสส.ยงัไม่ขยบัขอตวัผู้รา้ยข้าม
แดน "ดอน" เผยองักฤษแจง้มาแลว้ไม่ให้ลี้ภยั พ านักอยู่ได้ในฐานะแค่คนเขา้เมอืงตามกฎหมาย "ศรี
สุวรรณ" ยื่นเอาผดิ "บิก๊ 3 ป." ไฟเขยีว ปภ.จดัซื้อเครื่องจบัความเรว็แพงเวอร์ ปชป.ข้องใจใช้งบฯ
ฉุกเฉินไมใ่ชเ้งนิกองทุน กปถ. 
 
คืนวนัฮาโลวีนแต่งผคึีกคกัแหล่งสถาบนัเทิงดงัแน่น 
          วนัฮาโลวนี-คืนปล่อยผีคึกคกั นักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมใจกันออกมาเที่ยวสถานบรกิาร
อย่างเนืองแน่น เผยมนีักท่องเทีย่วเยอะกว่าทุกปี คาดเชื่อมัน่การปฏบิตังิานต ารวจไทยทัง้การอ านวย
ความสะดวกและรกัษาความปลอดภัยตามนโยบายหลักของรฐับาลให้ความส าคัญกับธุรกิจการ
ท่องเทีย่วรายไดห้ลกัของประเทศ 
 
ตะครบุได้แล้ว2ตวัแสบจ้ีนิสิต 
          ชงิ'มอืถอื'ไปขาย 1ใน2เพิง่พน้โทษยงัไมถ่งึ2สปัดาห ์
          ต ารวจ สน.บางเขน รวบ 2 เดนคุกคดคีรอบครองยาบ้าเพิง่พ้นโทษไม่ถงึ 2 อาทติย ์ชวนคู่ซี้
ร่วมเรอืนจ าขี่รถ จยย.ตระเวนหาเหยื่อใช้มดีชงิทรพัย์ถี่ยบิในพื้นที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี และ สน.
พหลโยธนิ เหยื่อรายล่าสุดเป็นนิสติชายปี 1 ม.เกษตรศาสตร ์ถูกก่อเหตุบนสะพานลอยคนขา้มหน้า
พรรคภมูใิจไทยคนรา้ยไดโ้ทรศพัทม์อืถอืไปขายก่อนถูกจบัรบัสารภาพหาเงนิใชจ้่ายเทีย่วเตร่ 
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