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#กรุงเทพธุรกิจ
ถวายพระราชสมัญญานามในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระภัทรมหาราช
รัฐบาลเตรียมการถวาย พระราชสมัญ ญานาม "สมเด็จพระภัท รมหาราช" เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ-พระเมรุ
มาศพรุ่งนี้ ตัง้ 5 จุด คัด กรองจัด ระบบความปลอดภัย เทียบเท่ างานพระราชพิธ ี พร้อ มปิ ดถนน 9
เส้นทาง สานักพระราชวังจัดทาซุม้ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ริมกาแพงพระบรมมหาราชวัง ให้
ประชาชนได้นาดอกไม้ถวายสักการะตลอด 24 ชัวโมง
่
ปลุก'ช็อปช่วยชาติ 'ฟื้ นศก.นายกฯสัง'คลั
่ ง'ศึกษาเงื่อนไข-ขยายเวลานานขึ้น
ธปท.มอง"จีดพี "ี ปีน้สี ่อโตเกิน3.8% ชีน้ ้าท่วมกระทบน้อย
"ประยุทธ์"สังคลั
่ งศึกษาออกมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" กระตุ้ นเศรษฐกิจท้ายปี เผยอยากเห็น
ระยะเวลานานกว่าปี ก่อน ย้าเศรษฐกิจปรับตัวดีขน้ึ ประชาชนได้ประโยชน์ แจงราคายางลดลงเป็ นไป
ตามราคาน้ามัน ด้านธปท.ชีเ้ ศรษฐกิจปีน้จี อ่ โตเกิน 3.8% น้าท่วมกระทบเล็กน้อย
ดัน'ยูซิตี้'คุมอสังหาฯเพิ่ มทุนลุย'รถไฟฟ้ า'
"บีทเี อส" จัดทัพใหม่ดนั "ยูซติ ้"ี คุมธุรกิจอสังหาฯเบ็ดเสร็จ พร้อมโอนพอร์ตสินทรัพย์ให้หมื่น
ล้าน เตรียมนาเงินลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และชมพู 2 บริษทั ลูก "วีจไี อ-ยูซติ "้ี เพิม่ ทุนขายพีพี ทัง้
ในและต่างประเทศ ขณะ "วีจไี อ" แจงรายได้ไตรมาส 2 โต 24% จากสื่อโฆษณารูปแบบใหม่
ฟัน'ภูษณ-พวก'ทุจริ ตไออีซี
ก.ล.ต. กล่าวโทษกราวรูด "ภูษณ ปรีย์มาโนช" อดีตผู้บริหารไออีซี พร้อมพวกรวม 25 ราย
ต่ อ"ดีเอสไอ" ฐานร่ว มกันทุจริต -ยัก ยอกเงิน -ตกแต่ งบัญ ชี สร้างความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท
ระหว่างเดือน ก.ย.57 - ส.ค.59
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ดัชนี MPIโตสุดรอบ4ปี สัญญานเศรษฐกิ จสดใส
"อุตตม" รายงานครม.ทิศทางอุตสาหกรรมสดใส คาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ปี น้ี
โตสุดในรอบ 4 ปี นายกฯเป็ นปลืม้ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นใน 2 สัปดาห์หน้า เป็นของขวัญปีใหม่
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ยันม. 44 เว้นบังคับผังเมืองใน อีอซี ี พ.ค.61 ได้เห็นแน่ ย้าใช้พ้นื ที่เดิมเป็ นสี
ม่วง ด้านนายกฯ สังฟื
่ ้ นมาตรการชอปช่วยชาติ ขยายระยะเวลาให้ยาวขึน้
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'บิ๊ กตู่'สังสํ
่ รวจพื้นที่แก้มลิ ง ไฟเขียวเยียวยาผูป้ ระสบภัยเพิ่ ม
"ประยุทธ์" พร้อมคณะถึงขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ า เผย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั " ทรง
ห่วงใยประชาชน รัฐบริหารจัดการน้ามาตลอด เผยปริมาณน้ าลด สังระบายเร็
่
วทีส่ ุด พร้อมสังให้
่ สารวจ
พืน้ ทีท่ าแก้มลิงกักเก็บน้ า ย้าสร้างความเข้าใจ ปชช. เพื่อแก้ปญั หาระยะยาว ยันช่วยเต็มที่ ขออย่าให้
เป็ นประเด็นการเมือง ปลุก ปชช.กระตือรือร้นฟงั รบ. ไม่ใช่รอเยียวยา หน่ วยงานอย่าขัดแย้งกัน ด้าน
ครม.มีมติพกั ชาระหนี้เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย และ ขยายเวลาบริจาคเงินช่วยน้าท่วมถึงสิน้ ปี 60
เทิ ดพระเกียรติ ร.๙ สมเด็จพระภัทรมหาราช
นายกฯ เผยเทิดพระเกียรติพ ระราชสมัญ ญานาม "สมเด็จพระภัท รมหาราช" อยู่ระหว่าง
ขัน้ ตอนดาเนินการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็ น
กรณีพเิ ศษ ขณะทีก่ ลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ รับปรุงภูมทิ ศั น์รอบพระเมรุมาศ เป็ นภารกิจ
สุดท้าย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.นี้
กลต.ส่งดีเอสไอ เชือด"ภูษณ"พร้อมพวก25คน ฉ้ อโกงไออีซี
ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร อินเตอร์แนชันเนิ
่ ล เอนจีเนียริง หรือ IEC กับ
พวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กรณีรว่ มกันกระทาผิดหน้าทีโ่ ดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สนิ
และแสวงหาประโยชน์ ท่ีม ิค วรได้โดยชอบด้ว ยกฎหมาย ท าให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจัดท าหรือ
ยินยอมให้มกี ารจัดทาบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความจริง เพื่อลวงบุคคลใดๆ
คนเมืองชลบุรีรวมตัวไล่ผว้ ู ่าฯ ตัง้ คําถามใครคือวีไอพี
ชาวบ้าน จ.ชลบุร ี รวมพลแน่ นศาลากลาง ตะโกนไล่ "ผูว้ ่าฯ" ให้ยา้ ยออกไป หลังไม่พอใจการ
จัดพิธวี างดอกไม้จนั ทน์ถวายสักการะในหลวง ร.๙ ปูดอีก ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ทีช่ ลบุร ี ใช้ "ทุ่งดอกดาวเรืองบนป้ายไวนิล" ขณะทีช่ าวบ้านวิจารณ์บตั รวีไอพีตดิ หน้ารถ เป็ นใคร ด้าน
"บิก๊ ตู่" ชีพ้ ระราชพีธจี บแล้ว ไม่พอใจอะไรก็ให้อภัย เพราะทุกคนเจตนาดีเหมือนกัน
#โพสต์ทเู ดย์
เร่งเปิ ดประมูลรถไฟฟ้ า 2 สายสองแสนล้าน
คมนาคมเร่งแอ็กชัน่ แพลนดันเปิดประมูลรถไฟฟ้าสองสาย 2 แสนล้าน ภายในไตรมาสแรกปี
หน้า
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ นาย
สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยีย่ มกระทรวงคมนาคม จึงเตรียมรายงานความ
คืบหน้ าแผนปฏิบ ัติก ารด้านคมนาคมขนส่ งระยะเร่งด่ว น หรือ แอ็กชันแพลน
่
ปี 2559 และปี 2560
รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ
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นายกฯสังโด๊
่ ปศก. เดิ นหน้ าช็อปช่ วยชาติ อุตตมแย้มอีก 2 สัปดาห์ออกมาตรการกระตุ้นภาค
ผลิ ต
นายกฯ สังหามาตรการกระตุ
่
้นเศรษฐกิจต่ อเนื่อ ง เล็งให้ช็อปช่วยชาติเร่งบริโภค "อุ ต ตม"
เตรียมกระตุน้ ภาคการผลิต
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐ มนตรี (ครม.)
ว่า ได้สงการให้
ั่
กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติว่าจะนามาใช้ในปีน้ีต่อได้อย่างไร
ให้ศกึ ษารายละเอียดและต้องจัดทาให้รดั กุมขึน้ ในขณะนี้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมดีขน้ึ การ
ส่งออกขยายตัว กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่น้ี ได้ประโยชน์ประมาณ
10 ล้านคน
กลต.ฟันกลุ่มภูษณทุจริ ต IEC
ก.ล.ต.กล่าวโทษ "ภูษณ" อดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่ IEC กับพวก 25 ราย ทุจริตกว่า
200 ล้าน
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กล่ าวโทษอดีต
กรรมการและผู้บ ริห ารบริษัท อิน เตอร์แนชัน่ เนิ ล เอนจีเนี ยริง (IEC) กับ พวกรวม 25 ราย ต่ อ กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) 9 กรณี ทาให้ IEC เสียหายมากกว่า 200 ล้านบาท กรณีร่วมกันกระทา
ผิด ทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ เบีย ดบัง ทรัพ ย์ส ิน และแสวงหาประโยชน์ ท่ีม ิค วรได้โดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ตลอดจนจัดทาหรือยินยอมให้จดั ทาบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็ นจริง เพื่อลวงบุคคล
โดยร่วมกันทุจริตในเดือน ก.ย. 2557-ส.ค. 2559
ศุลกากรหืดจับรีดภาษี ตาํ่ เป้ า
กรมศุลกากรเหนื่อย รายได้เดือนแรกยังต่ าเป้าแม้ว่ายังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเดือน ต.ค.
2560 ซึ่งเป็ นเดือนแรกของปี งบประมาณ 2561 เก็บได้สุทธิ 7,246 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปี
ก่ อ น 8.8% แต่ ย งั ต่ ากว่ าเป้ าหมายที่ต ัง้ ไว้ 10% เนื่ อ งจากยังมีก ารชะลอน าเข้าสิน ค้าบางตัว เช่ น
รถยนต์ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการใช้ พ.ร.บ.ภาษี ส รรพสามิต ใหม่ เ มื่อ วัน ที่ 16 ก.ย. 2560 ซึ่ง มีก าร
เปลี่ยนแปลงเก็บภาษีจากฐานราคาสาแดงนาเข้า หรือซีไอเอฟ มาเป็ นราคาขายปลีกแนะนา ทาให้
ผูป้ ระกอบการชะลอนาเข้าในระยะสัน้
รากหญ้าออมเงิ นเพิ่ ม เฉลี่ยเป็ นเดือนละ 2 พันบาท เงิ นฝากในระบบแตะ 20 ล้านล้าน
ออมสินเผยผู้มรี ายได้น้อ ยให้ค วามสาคัญ กับการออมเงินมีเงิน ฝากมากขึ้น เฉลี่ยเดือ นละ
2,000 บาท
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยถึงการออมคนไทยเนื่องใน
วันออมแห่งชาติ 31 ต.ค. 2560 ว่า การออมคนไทยดีขน้ึ มีการออมในระบบสถาบันการเงิน 20 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน 3-4% และจากการสารวจของธนาคารออมสิน พบว่าผู้มรี ายได้น้อยมี
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สัดส่วนการออมเพิม่ ขึน้ เป็ น 55% จากปีก่อนหน้านี้ทม่ี สี ดั ส่วนการออมเฉลีย่ 50% โดยมีการออมเฉลีย่
เดือนละ 2,000 บาท
ลอยกระทงสะพัดเฉี ยดหมื่นล.
หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีน้ี จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้าน ขยายตัว 3% ชี้
เป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ
นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู้ อ านวยการศู น ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงผลสารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี
2560 จาก 1,199 ตัว อย่า ง พบว่ า มูล ค่ าการใช้จ่ า ยในวัน ลอยกระทงปี น้ี อ ยู่ท่ี 9,928.02 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทย
เริม่ ฟื้นตัวแล้ว ซึง่ เป็นไปตามค่าดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคทีป่ รับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง 2 เดือน
ที วีดิจิท ัลปี '61 แข่ งดุชิงผู้นํา ช่ อง 8 ปรับกลยุท ธ์ใช้ ค อนเทนต์พรีเมียมขยายฐานผู้ช มพร้อม
ขยับค่าโฆษณา 40%
ช่อง 8 เผยธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ปี 2561 แข่งขันดุ ส่งผลให้ตอ้ งลุยคอนเทนต์พรีเมียม พร้อมเล็งขยับ
ค่าโฆษณา 40%
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อาร์เอส เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ
ทีวดี จิ ทิ ลั ในปี 2561 คาดว่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายเริม่
ออกมาปรับตัวเพื่อเป็ นหนึ่งในผู้ชนะ ประกอบกับปจั จุบนั เม็ดเงินโฆษณาเริม่ กลับมาฟื้ นตัว จึงน่ าจะ
ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 ขยายตัวดีขน้ึ และส่งผลให้ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ฟื้นตัวตาม
ไปด้วย
อุทยานทัวไทยจองห้
่
องเต็มต้อนรับปี ใหม่
อุทยานฯ ทัวไทยฮอต
่
ยอดจองห้องพักโต้ลมหนาวยาวถึงเคาต์ดาวน์ปีใหม่
นายรุ่ง หิรญ
ั วงษ์ หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิ ดเผยว่า อุทยานได้
เปิ ด ให้ นัก ท่ อ งเที่ย วทัง้ ไทยและต่ างประเทศจองหัอ งพัก ตัง้ แต่ เดือ น พ.ค.ที่ผ่ า นมา ปรากฏว่ า มี
นัก ท่องเที่ยวจานวนมากแห่จองห้องพักจนล้นเพื่อ สัมผัสกับลมหนาว ซึ่งห้อ งพักได้ถู กจองยาวไป
จนถึงช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
4 หมื่นรายตัง้ เป้ าซื้อบ้านภายใน 1-3 ปี
ศูน ย์ข้อ มูล อสังหาฯ เผยผลสารวจความต้อ งการซื้อ บ้าน 3 ปี มี 4 หมื่นราย ชี้ค น Gen Y
อยากได้บา้ นมากสุด ราคาไม่เกิน 3 ล้าน
นายวิชยั วิรตั กพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อานวยการ
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการสารวจความต้องการ
ที่อยู่อาศัยผ่ านแอพพลิเคชัน่ "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home for All" ตัง้ แต่เดือ น พ.ค.-ก.ย. 2560 มี
จานวน 7.8 หมื่นราย ส่วนใหญ่ หรือ 71.5% เป็ นกลุ่มคนอายุ 21-40 ปี หรือ Gen Y และอีก 25.5%
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อายุ 41-60 ปี หรือเป็ นกลุ่ม Gen X โดยแบ่งเป็ น กลุ่มทีม่ คี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยจานวน 7 หมืน่ ราย
ส่วนอีกประมาณ 8,000 ราย ต้องการขอสินเชื่อประเภทอื่น
แจงใช้ม.44 ผังเมืองอีอีซีแค่ลดขัน้ ตอน
สกรศ.ยืนยันคาสังมาตรา
่
44 เพื่อเร่งขัน้ ตอนเร็วขึน้ คาดใช้ผงั เมืองอีอซี ใี หม่เดือน เม.ย.พ.ค.
2561 ไม่เกีย่ วเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) เปิ ดเผยว่า มาตรา 44 ตามค าสังของคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ เรื่อ ง
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี เป็ นการวาง
ผังเมืองและพัฒนาเมืองในพืน้ ทีอ่ อี ซี ซี ง่ึ มีการทางาน ร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้
ข้อมูลผังเมืองเดิมทีม่ อี ยูน่ ามาปรับปรุงให้เป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อมตามที่
หลายฝา่ ยกังวลแต่อย่างใด
#ไทยรัฐ
เทิ ดพระเกียรติ มหาราชในหลวงภูมิพล
ถวายพระราชสมัญญานาม ทาจดหมายเหตุแจกทัวปท.ร
่
าลึกความอาลัยพสกนิกร
นายกฯเตรียมเทิดพระเกียรติ พระราชสมัญญานาม "มหาราช" พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุล ยเดช ระบุตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ขณะที่รอง ผบช.ก.ระดมจิตอาสาทาความ
สะอาดตกแต่งพื้นทีท่ ้องสนามหลวงรองรับการเข้าชมพระเมรุมาศ มีประชาชนเริม่ เข้ามาถ่ายภาพกัน
คึก คัก ด้านวัดบวรฯคนเดิน ทางถวายสัก การะพระบรมราชสรีรางคารในหลวงร.9 อย่างล้นหลาม
เช่นเดียวกับ วัดราชบพิธฯทีเ่ ปิดให้คนเข้ากราบสักการะภายในพระอุโบสถได้แล้ว
ลุ่มเจ้าพระยานํ้าลดลง เหนื อยะเยือกยอดดอยแค่6
เชียงรายตาย1 ภูเรือจ.เลยวูบ
นายกฯพร้อมคณะลงพื้นที่ตดิ ตามสถานการณ์น้ าท่วม จ.ขอนแก่น สังส
่ ารวจหาพื้นที่แก้มลิง
พื้นที่ภาคกลางเตรียมทุ่มงบขุดคลองระบายน้ าลงป่าสัก พิษณุ โลกและพิจติ รระดับน้ าคงที่มแี นวโน้ ม
ลดลง กาฬสินธุ์น้ าชีเริม่ ทะลักเสี่ยงพนังกัน้ น้ าพัง ส่วนน้ าลุ่มเจ้าพระยาปริมาณลดลง ขณะที่อากาศ
หนาวเหนือและอีสานอุณหภูมลิ ดฮวบ ยอดดอยอินทนนท์ต่ า 6 องศา ส่วนหนุ่ มเชียงรายนอนหนาว
ตายในบ้านแพทย์ยงั ไม่ระบุสาเหตุ
ลอยกระทงเข้ม'ยี่เป็ ง'ป่ วนการบิ น
เจ้าท่าประกาศคุม'เจ้าพระยา'ดูแลนักท่องเทีย่ ว
นายกฯสังคุ
่ มเข้มเทศกาลลอยกระทง เตือนคนไทยอย่าสนุกกันจนหลุดโลก ขอให้ยดึ ประเพณี
พร้อมกาชับมหาดไทยกวดขันเข้มงวดเล่นดอกไม้ไฟ ในขณะที่สนามบินเชียงใหม่รบั มือ "ยีเ่ ป็ ง" 2-4
พ.ย. สังยกเลิ
่
กและเปลีย่ นแปลงเวลาบินทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศรวม 187 เที่ยวบิน พร้อม
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ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน ห้ามปล่ อยโคมลอยใกล้ส นามบิน
ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นพื้นที่ควบคุม ระดมเจ้าหน้าที่ 450 นาย เรืออีก 62
ลา คอยดูแลความปลอดภัย
จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงิ นแก๊งแอบอ้างเจ้ามอญ
คดีแอบอ้างเจ้ามอญยังไม่จบ ดีเอสไอพบพฤติกรรมโอนเงินซ่อนเร้นอาพรางเข้าข่ายฟอกเงิน
เตรียมตัง้ เป็ นคดีพเิ ศษขึน้ มาใหม่อกี คดี พร้อมเอาผิดกับผูเ้ กี่ยวข้องบริษทั ฮัจยี กรุ๊ป จากัด เพิม่ อีก 5
คน เผยชุดสืบสวนดีเอสไออยูร่ ะหว่างหาความเชื่อมโยงทางการเงินของบริษทั ฮัจยี กรุ๊ป จากัด นสพ.
ตารวจพลเมือง-มูลนิธอิ าสาบรรเทาภัยฯ เพื่อเอาผิดกับทัง้ หมด
'บิ๊ กตู่'ชี้อย่าถามบ่อยปลดล็อก
คิดไม่ออกเลยช้า 'ดอน'เผยเรือ่ ง'ปู'ผูด้ แี จ้งไม่มลี ภ้ี ยั
"ประยุทธ์" ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มน้ าท่วมขอนแก่นปลืม้ ชาวบ้านเชียร์ให้อยู่ต่อ อ้อนอยากให้เลือกคนดี
เข้าสภา ยังอุบไต๋ปลดล็อกการเมือ งโยนเป็ นเรือ่ ง คสช. ตัง้ แง่สถานการณ์ต้องเรียบร้อยหยุดพูดจาให้
ร้ายกัน โชว์ลลี าติด๊ ชึง่ อย่าถามบ่อยทาให้คดิ ไม่ออกเลยช้า "บิก๊ ป้อม" บุ้ยปากยังไม่พร้อมพิจารณา "บิ๊
กป๊อก" เผยสถานการณ์ ต่างจังหวัดปกติ พท.ตื๊อทวงถามรายวันรีบถอดสลักยันทุกอย่างเข้าสู่โหมด
ปรองดองแล้ว "มีชยั " ชีท้ างออกแนะ กกต.อะลุม้ อล่วยประกาศยืดกรอบเวลาให้พรรคการเมือง "บิก๊ ตู่"
ยังไม่รู้ "ยิง่ ลักษณ์ " ซุกประเทศไหนต้องรอยืนยันอย่างเป็ นทางการ อสส.ยังไม่ขยับขอตัวผู้รา้ ยข้าม
แดน "ดอน" เผยอังกฤษแจ้งมาแล้วไม่ให้ล้ภี ยั พานักอยู่ได้ในฐานะแค่คนเข้าเมืองตามกฎหมาย "ศรี
สุวรรณ" ยื่นเอาผิด "บิก๊ 3 ป." ไฟเขียว ปภ.จัดซื้อเครื่องจับความเร็วแพงเวอร์ ปชป.ข้องใจใช้งบฯ
ฉุกเฉินไม่ใช้เงินกองทุน กปถ.
คืนวันฮาโลวีนแต่งผีคึกคักแหล่งสถาบันเทิ งดังแน่ น
วันฮาโลวีน -คืนปล่ อยผีค ึกคัก นักท่องเที่ยวต่ างชาติพร้อ มใจกันออกมาเที่ยวสถานบริการ
อย่างเนืองแน่ น เผยมีนักท่องเทีย่ วเยอะกว่าทุกปี คาดเชื่อมันการปฏิ
่
บตั งิ านตารวจไทยทัง้ การอานวย
ความสะดวกและรัก ษาความปลอดภัย ตามนโยบายหลัก ของรัฐบาลให้ค วามสาคัญ กับ ธุ รกิจ การ
ท่องเทีย่ วรายได้หลักของประเทศ
ตะครุบได้แล้ว2ตัวแสบจี้นิสิต
ชิง'มือถือ'ไปขาย 1ใน2เพิง่ พ้นโทษยังไม่ถงึ 2สัปดาห์
ตารวจ สน.บางเขน รวบ 2 เดนคุกคดีครอบครองยาบ้าเพิง่ พ้นโทษไม่ถงึ 2 อาทิตย์ ชวนคู่ซ้ี
ร่วมเรือนจาขี่รถ จยย.ตระเวนหาเหยื่อ ใช้มดี ชิงทรัพย์ถ่ียบิ ในพื้นที่ สภ.คูค ต จ.ปทุมธานี และ สน.
พหลโยธิน เหยื่อรายล่าสุดเป็ นนิสติ ชายปี 1 ม.เกษตรศาสตร์ ถูกก่อเหตุบนสะพานลอยคนข้ามหน้ า
พรรคภูมใิ จไทยคนร้ายได้โทรศัพท์มอื ถือไปขายก่อนถูกจับรับสารภาพหาเงินใช้จ่ายเทีย่ วเตร่
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