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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
เวิลดแ์บงกข์ยบัไทย 20 อนัดบั นายกฯปล้ืมผล'ความยาก - ง่ายท าธรุกิจ' ฟ้ืนเช่ือมัน่เศรษฐกิจ 
          ธุรกจิเชื่อไทยเนื้อหอมขึน้ หนุนลงทุน"ออีซี"ี  
          ธนาคารโลกขยบัอนัดบัความยาก-ง่ายในการท าธุรกจิไทยดขีึน้ 20 อนัดบั รัง้อนัดบั 26 จาก 
190 ประเทศ ขึน้ทอ็ปทรอีาเซยีน ชีม้พีฒันาการทีด่ขี ึน้ในหลายดา้น "ประยุทธ"์ ปลืม้อนัดบัดขีึน้ ขณะ 
"สมคดิ" เชื่อทุกฝา่ยไดป้ระโยชน์ จีส้ศช.ท าความเขา้ใจ "ดบับลวิอเีอฟ" หวงัปีหน้าอนัดบัดขีึน้  
 
เจดีดอทคอม ลยุลงทุนไทย3ปี'แสนล้าน' 
          ผู้บรหิารเซน็ทรลั เจด ีคอมเมริซ์ พบ "ประยุทธ์" ยนัพรอ้มลงทุน 1.7 หมื่นล้าน เตรยีมแผน
ขยายแสนล้าน ภายใน 3 ปี ลุยลงทุน 5 ด้านเน้นพัฒนาดิจทิลั อีคอมเมริ์ซ เทคโนโลยใีหม่ เล็งตัง้
ส านกังานใหญ่ขา้มชาตใินไทย "สมคดิ" ขอผูบ้รหิารเจดดีนัสนิคา้เกษตรสู่ตลาดโลก 
 
เตรียมถกแผนชอ็ปช่วยชาติค้าปลีกหวงัปลกุ'ก าลงัซ้ือ' 
          "สรรพากร" เตรยีมหารอืมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" สปัดาห์นี้ พรอ้มประเมนิผลกระทบต่อ
ภาพรวมจดัเกบ็รายได ้หากต้องขยายเวลามาตรการนานขึน้ เผยปีทีแ่ลว้รฐัสูญเสยีรายไดห้ลกั "หมื่น
ลา้น" ส่งผลการจดัเกบ็พลาดเป้า ผูป้ระกอบการ คา้ปลกีหวงัช่วยปลุกก าลงัซือ้ทา้ยปี ยอมรบัก าลงัซือ้
ทอ้งถิน่ชะลอตวั ขณะนกัวเิคราะหห์่วงตน้ทุนการคลงัเพิม่ 
 
เดอะมอลลผ์นึกเอสซีบีรกุ'ชอ็ปป้ิง'ไร้เงินสด 
          เดอะมอลล์ผนึกไทยพาณิชย์ เดินหน้า "ค้าปลกี 4.0" ลุย "ช็อปป้ิงไรเ้งนิสด" รบัไลฟ์สไตล์
ลูกค้ายุคดจิทิลั ประเดิม "กูร์เมต์ มาร์เก็ต" เล็งขยายครบทุกกลุ่ม สินค้าใน 2 ปี "วชิิต" ชี้แนวทาง
สอดคลอ้งยทุธศาสตรส์รา้งดจิทิลัแพลตฟอรม์ของธนาคาร เลง็ขยายความรว่มมอืหา้งฯ อื่นในอนาคต 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ครม.ตู่แตกหลงัเด้ง'วรานนท'์ รมว.แรงงานยกทีมลาออก 
          ครม. "บิก๊ตู่" ระส ่า "บิก๊บี"้ รมว.แรงงาน ประกาศยกทมีลาออก หลงันายกฯ งดัมาตรา 44 เดง้
อธบิดกีรมการจดัหางาน "วรานนท"์ ไปนัง่รองปลดัแรงงาน สบัเปลีย่นให ้"อนุรกัษ์" นัง่แทน มผีลทนัท ี
1 พ.ย. 60 ด้าน "วรานนท์" มนึตึ้บ ไม่รู้สาเหตุโดนเด้ง ปลอบใจตัวเองเจ้านายคงอยากให้พกัผ่อน 
ขณะที ่"บิก๊ตู่" ปฏเิสธยงัไมท่ราบเรือ่ง ดา้น "คงชพี" คาด "ประวติร" รบัทราบแลว้ 
 
มท.เพ่ิงต่ืนตัง้กก.สอบผูว่้าฯชล-นนท ์ปมจดังานพระบรมศพ 
          มหาดไทยสัง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิผูว้่าฯ จ.ชลบุรี-นนทบุร ีปมปญัหาการจดั
งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ในหลวงรชักาลที ่๙ ดา้นสงัคมออนไลน์ รว่มลงชื่อไล่ผูว้่าฯ 
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ชลบุร ีเหตุจดัพธิถีวายดอกไมจ้นัทน์ไม่สมพระเกยีรต ิคนเมอืงชล ชุมนุมเป็นวนัที ่3 เมนิค าขู่ใช ้ม.44 
ปราบ 
 
อนัดบัลงทุนพุ่ง สมคิด-นายกฯปล้ืมตปท.เช่ือมัน่ไทย 
          "สมคดิ" พอใจธนาคารโลกเลื่อนอนัดบัความยาก-ง่ายการท าธุรกจิของโทย ดขีึน้รวดเดยีว 20 
อนัดบั จากอนัดบั 46 สู่อนัดบั 26 พรอ้มสัง่ให้ สศช.น ารูปแบบการท างานไปใช้กบัการยกระดบัขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศทีจ่ดัโดย WEF ดา้น "บิก๊ตู่" ปลืม้อนัดบัของไทยดขีึน้แบบกา้ว
กระโดด เชื่อจะส่งผลดต่ีอความเชื่อมัน่ของนักธุรกจิทัว่โลก และเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ "วษิณุ" 
มองเป็นผลการแกป้ญัหาต่างๆ แถมถูกชม มพีฒันาการรวดเรว็หลายดา้น 
 
'ก่อการร้าย'ซ่ิงรถชนคนท่ีนิวยอรก์ ตาย8เจบ็11ในวนัฮลัโลวีนสยอง 
          นายกเทศมนตรนิีวยอรก์ ฟนัธงเหตุหนุ่มอุซเบกสิถานขบักระบะพุ่งชนคนในวนัฮลัโลวนีเป็น
การก่อการรา้ยและลงมอืก่อเหตุเพยีงคนเดยีว โดยเหตุการณ์นี้ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 8 คน บาดเจบ็อกี 11 
คน ดา้นทรมัป์สัง่การใหย้กระดบัการคดักรองเพื่อปิดทางไมใ่หไ้อเอสเขา้อเมรกิา 
 
ฟันแกง๊อมเงินทอนวดัลอ็ต2 พระผูใ้หญ่-ฆราวาส19ราย 
          ปปง.รอ้งทุกข ์ปปป. เอาผดิเครอืข่ายทุจรติเงนิทอนวดัลอ็ต 2 พบผูก้ระท าผดิ19 ราย อาท ิ1. 
พระครูอุดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราชสทิธาราม , พระราชรตันมุนี เลขานุการสมเด็จพระพุทธชนิวงศ ์
พระเทพเสนาบด ี(พระราชพุทธวิราภรณ์) เจา้อาวาสวดักวศิรารามราชวรวหิาร ต.ท่าหนิ อ.เมอืง จ.
ลพบุร ีและ เจา้คณะอ าเภอชนแดน ตกเป็นข่าวถูกประชาชนในพืน้ทีเ่ดนิขบวนขบัไล่อยู่ในขณะน้ี และ
นายพนม ศรศลิป์ อดตี ผอ.พศ. 
 
ทหารเกณฑช์ายแดนใต้สดุทน ปดู"นาย"งาบหวัคิวเงินเหลือ400/เดือน 
          เพจ "God Of War V.3" น าเสนอเรือ่งราวสุดรนัทดของ ทหารชายแดนใต้ หลงัไดร้บัเงนิเดอืน
แค่ 400 บาท เนื่องจากโดนหกัค่าใชจ้า่ยจปิาถะ แถมบางเดอืน หกัจนไมม่เีหลอื 
 
'แม้ว'เย้ยบวัแก้วถอนพาสปอรต์ป ูคยุปท.อ่ืนพร้อมให้ 
          "ทกัษณิ" บอก "สบายๆ" หลงั "ยิง่ลกัษณ์" ถูกยกเลกิพาสปอรต์ทุกเล่ม เยย้เตรยีมการไวแ้ลว้ 
ขณะน้ีมหีลายประเทศพรอ้มให ้"รองโฆษกอยัการสงูสุด" เผยขัน้ตอน รอขอ้มลูทีอ่ยู่ทีช่ดัเจนก่อน เพื่อ
ขอตวัเป็นผูร้า้ยขา้มแดน ย า้การขอลีภ้ยัไมก่ระทบเรือ่งส่งผูร้า้ยขา้มแดน 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
จีนแห่ขนเงินลงทุนชูอีอีซีประตกูารค้า 
          "ชาติศิร"ิ ชี้เทรนด์นักลงทุนจนีสนใจการลงทุนไทยมากขึ้น หวงัใช้อีอีซเีป็นประตูสู่การเป็น
ศูนยก์ลางดา้นต่างๆ ในภมูภิาค 
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          นายชาติศิร ิโสภณพนิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยในงานสมัมนา 
"Connecting Asia : New Opportunity for Pragmatic Cooperation Between Thailand and China" 
ว่าเทรนด์การลงทุนของจนีจากนี้ จะเห็นว่ามกีารเคลื่อนยา้ยเขา้มาในประเทศไทยเพิม่มากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบาย One Belt One Road ของจนีทีม่กีารขยายการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานลงมายงั
อาเซยีน เพื่อใชเ้ป็นประตูทางออกสู่ทะเลของจนีตอนใต้ และเชื่อว่าการทีผู่ป้ระกอบการไทยเขา้ไปรว่ม
ลงทุนกบันักลงทุนจนีก็จะท าใหไ้ทยไดป้ระโยชน์จากจนีในการเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ใหม่ๆ  
 
อนัดบัท าธุรกิจไทยพุ่ง เวิลด์แบงกช้ี์ผงาดท่ี 26 สมคิดย า้ปีหน้าต้องดีกว่า รฐัลุยปรบัปรงุการ
บริการเพ่ิม  
          เวลิดแ์บงก์ขยบัอนัดบัความยากง่ายท าธุรกจิในไทยจาก 48 เป็น 26 หลงัพฒันาการโดดเด่น
ตดิ 1 ใน 10 
          นางนาเดยี โนวคิ นักวเิคราะห์ด้านการประกอบธุรกจิ ธนาคารโลก หรอืเวลิดแ์บงก์ เปิดเผย
ว่า เวลิด์แบงก์ได้จดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรอืดูอิ้ง 
บซิเินส 2018 โดยเปรยีบเทยีบ 190 ประเทศทัว่โลก ผลปรากฏว่า ไทยไดอ้นัดบัที ่26 ดขีึน้ 20 ล าดบั
จากครัง้ทีผ่่านมาไดล้ าดบัที ่46 
 
ต่างชาติถือหุ้นท าสถิติใหม่  
          ตลท.เปิดพอรต์ต่างชาต ิสิน้ ส.ค.ถอืครองหุน้ไทยสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ 4.78 ลา้นลา้น 
          สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยมูลค่าการถือ
ครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาตใินตลาดหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวตักิารณ์นับตัง้แต่ตลาดด าเนินการซื้อ
ขาย ณ สิ้นเดอืน ส.ค. 2560 มมีูลค่าการถอืครองรวม 4.78 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้กว่า 7.6 แสนล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึน้ 18.93% จากสิน้เดอืน พ.ค. 2559 
 
เลง็เพ่ิมเวลาชอ็ปช่วยชาติ  
          คลังเร่งป ัน่มาตรการช็อปช่วยชาติเสนอ ครม. คาดปีน้ีจะขยายเวลาให้นานขึ้น เพื่อให้
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถงึ 
          แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ก าลงัด าเนิน
การศึกษามาตรการช็อปช่วยชาติ โดยเปิดให้ประชาชนซื้อสินค้าที่มีใบเสร็จรบัเงนิที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย น ามาขอหกัลดหยอ่นภาษเีงนิได ้ตามทีน่ายกรฐัมนตรไีดส้ัง่การใหศ้กึษาขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
มาตรการหากจะน ามาใชใ้นปีนี้อกีครัง้ 
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เอสซีจีลงทุนยงัต า่เป้า เหตแุผนร่วมทุนต่างประเทศชะลอ ขณะท่ีตลาดซีเมนตปี์น้ีหดตวั  
          เอสซจีรีะบุแผนลงทุนต ่ากว่าเป้ามา 2-3 ปี ขณะทีต่ลาดปนูซเีมนตปี์นี้ยงัตดิลบ หวงัปีหน้าเป็น
บวก 
          นายเชาวลติ เอกบุตร ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงนิและการลงทุน บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย หรอื
เอสซจี ีเปิดเผยว่า แผนการลงทุนต่างประเทศและในประเทศต ่ากว่าเป้ามานาน 2-3 ปีแลว้ โดยเฉพาะ
การลงทุนรปูแบบการเขา้ซื้อ หรอืควบรวมกจิการ หรอื Mergers and Acquisitions (M&A) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากความล่าช้าในขัน้ตอนเจรจากับพนัธมติรที่จะร่วมทุน รวมถึงปจัจยั
เศรษฐกจิโลกทีส่่งผลกระทบ 
 
รฐัสัง่จ้างคนจนฟ้ืนฟนู ้าท่วม 
          ครม.เห็นชอบมาตรการการคลังกระตุ้นท้องถิ่นจ้างงานคน รายได้น้อย 8 แสนคน ร่วม
ซ่อมแซมหลงัน ้าท่วม 
          นายพรชยั ฐีระเวช ที่ปรกึษาด้านเศรษฐกิจการเงนิ ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
เปิดเผยว่า เมื่อวนัที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีติเห็นชอบมาตรการการเงนิ
การคลงัเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 2560 เป็นการเพิม่เตมิ โดยมมีาตรการให้หน่วยงานต่างๆ 
จา้งงานผู้มรีายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรบัสวสัดิการแห่งรฐั ในการปรบัปรุง ซ่อมแซมอนัเกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ ในพืน้ทีต่ามประกาศของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
 
อสงัหาจ่อคึกแนะส่งเสริมภาคก่อสร้าง  
          อสงัหาฯ ปี 2561 บมู ชงรฐัส่งเสรมิอุตฯ ก่อสรา้ง หวงัลดตน้ทุนรบัยคุ 4.0 และสงัคมผูส้งูอายุ 
          นายอสิระ บุญยงั นายกกติตมิศกัดิแ์ละทีป่รกึษาสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร เปิดเผยว่า แนวโน้ม
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯปรมิณฑลปี 2561 จะโตขึ้นจากปี 2560 เพราะคอนโดมเินียมเปิดตัว
เพิม่ขึน้ 20% จากปี 2559 คาดว่าตลาดรวมปีนี้จะอยูท่ี ่1 แสนหน่วย 
 
ผกัแพงดนัเงินเฟ้อต.ค.ขึ้น พณ.มองทัง้ปีโตไม่ถึง 1% หลงั 10 เดือนเพ่ิม 0.62% เหตรุาคาน ้ามนั
ทรงตวัต า่  
          พาณิชยร์ะบุเงนิเฟ้อ ต.ค.พุ่ง 0.86% ส่งผลให้เงนิเฟ้อ 10 เดอืน สูงขึ้น 0.62% คาดทัง้ปีไม่
เกนิ 1% 
          น.ส.พมิพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ (เงนิเฟ้อ) เดอืน ต.ค. 2560 เท่ากบั 101.38 
สูงขึน้ 0.86% เทยีบกบั ต.ค. 2559 ซึ่งเป็นการสูงขึน้ต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 4 และสูงขึ้น 0.16% เทยีบ
กบั ก.ย. 2560 ส่งผลใหเ้งนิเฟ้อเฉลีย่ 10 เดอืน (ม.ค.-ต.ค.) 2560 เพิม่ขึน้แล้ว 0.62% เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
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บางชนัฯลงทุน 2,000 ล้าน หลงัเบนซต่์อสญัญา 10 ปี  
          บางชนัเยนเนอเรลฯ ทุ่ม 2,000 ลา้น ผุดศูนยเ์ตรยีมรถยนตใ์หม ่หลงัเบนซต่์อสญัญา 10 ปี 
          นายวนัชยั จงึสงวนพรสุข กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บางชนัเยนเนอเรลเอเซม บล ีเปิดเผยว่า 
บรษิทัใช้เงนิลงทุน 2,000 ล้านบาท ก่อสรา้งศูนย์เตรยีมรถยนต์ใหม่ (พดีไีอ) เพื่อตรวจสอบรถยนต์
ใหก้บับรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) ก่อนส่งมอบไปยงัผูแ้ทนจ าหน่าย (ดลีเลอร)์ ทัว่ประเทศ 
ซึง่ไดล้งนามต่อสญัญาว่าจา้งเป็นเวลา 10 ปี 
 
คลอดเกณฑป์ระมลู 900/1800  
          กสทช.ออกโรดแมปประมลูคลื่นความถี่ 900 กบั 1800 เมกะเฮริตซ ์ขัน้ต ่า 3.7 หมื่นลา้น ต่อ
ใบอนุญาต คาดเคาะราคา พ.ค. 2561 
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า ไดก้ าหนดรา่งหลกัเกณฑ ์และวธิกีารอนุญาตใหใ้ช้
คลื่นความถี ่900 เมกะเฮริตซ ์และ 1800 เมกะเฮริตซ ์เพื่อเตรยีมเปิดประมลูหาผูร้บัสมัปทานรายใหม่
จากเดมิทีจ่ะสิน้สุดสญัญาสมัปทาน วนัที ่15 ก.ย.2561 นี้ 
 
          #ไทยรฐั 
 
จดัระบบชมพระเมรมุาศวนัละแสน 
          มท.ตัง้กก.สอบจงัหวดัทีโ่ดนรอ้งเรือ่งพธิกีาร แห่จองเขม็ทีร่ะลกึลน้ 
          "ธนะศกัดิ"์ น าคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนทดลองระบบเข้าชมนิทรรศการก่อนเปิดให้คน
ทัว่ไปเขา้ชมไดต้ัง้แต่วนัที ่2 พ.ย.นี้ เผยรองรบัประชาชนไดร้อบละ 5,500 คน สูงสุด 1 แสนคนต่อวนั 
ดา้น "บิก๊แดง" ตรวจพืน้ทีอ่กีรอบย ้าพรอ้มเตม็รอ้ยในการดูแลความปลอดภยั ส่วนการจองเขม็ทีร่ะลกึ
งานพระราชพธิฯีรอบสองวนัแรกคนแห่จองลน้ทะลกั ส านักนายกรฐัมนตรเีตรยีมเปิดจุดให้จองเพิม่ที่
ธนาคารกรงุไทยเฉพาะในกทม. ตัง้แต่ 15 พ.ย.นี้เป็นตน้ไป ดา้น มท.ตัง้ กก.สบืขอ้เทจ็จรงิปมงานพระ
ราชพธิ ี"นนทบุร-ีชลบุร"ี 
 
'บ๊ิกบี'้ท้ิงก.แรงงานลาออก!โดนม.44ลบเหล่ียม 
          ยา้ยอธบิดไีมบ่อกกล่าว สัง่ลกูน้องเกบ็ของหมด ไปท าเนียบ-พบนายกฯ 
          "ประยุทธ์" เด้งฟ้าผ่าอธบิดกีรมจดัหางาน "บิก๊บี้" ฉุนถูกลบเหลี่ยมซ ้าซากยกทมีลูกน้องไข
ก๊อก โรย่ืน่ใบลาออกถงึท าเนียบฯ นายกฯอุบไต๋ยงัไมเ่อ่ยปากปรบั ครม. "โหรวารนิทร"์ ทายปลายปีรือ้
ขนานใหญ่เขย่าทีม ศก.-ตัง้ใหม่-สลบัเก้าอี้ ฟนัธง "บิ๊กตู่" นัง่นายกฯคนนอกต่อ "ครูหยุย" เผยคุย
กบับิก๊ คสช.ยนัปล่อยผแีน่ คาดปลดล็อกพรรคการเมอืงทลีะเปลาะตามเงื่อนไขต้นปี 61 น าร่องให้
ประชุมพรรคได้ก่อน เลขาฯวปิ สนช.อ้างต้องรอคลอด ก.ม.ลูก 2 ฉบบัสุดท้ายถึงจะคลายกฎเหล็ก
เดอืน ก.พ.-ม.ีค. ปีหน้า "สมชยั" โบ้ย กกต.ไม่มอี านาจขยายเวลาโบ้ยพรรคไหนท าไม่ทันให้ยื่นขอ
ขยายเอง "วฒันา" จวกผูน้ าท าตลกดูถูกประชาชน "วรชยั" หวัน่ฉุกละหุกทหารจ่อยดึอ านาจอกี ดา้น 
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"นิพิฏฐ์" โอ่หาเสียงสัน้ลงไม่ใช่ปญัหา "ถวิล" ห่วงไม่ม ีกกต.ใหม่เลอืกตัง้ไม่เกิด "ศรสีุวรรณ" ยื่น
ผูต้รวจการฯระงบั ปภ.ซือ้เครือ่งตรวจจบัความเรว็ พท.จีย้กเลกิส่งเงนิคนืคลงั 
 
เผย'ชาคริต'วิวาหร์อบ2 สาวนอกวงการ-8พ.ย. 
          ผูจ้ดัการส่วนตวัพระเอก หนุ่มใหญ่ "ชาครติ แยม้นาม" ยนืยนัแลว้จดังานแต่งรอบสองแน่ หลงั
อยู่เป็นโสดมากว่า 1 ปี โดยก าหนดวนัววิาห์วนัที่ 8 พ.ย.นี้ พรอ้มแก้ต่างใหพ้ระเอกหนุ่มตัง้ใจบอกสื่อ
อยู่แลว้แต่ตดิช่วงเวลาส าคญั กระทัง่มาความแตกก่อน ส่วนประเดน็ทีร่ ่าลอืเกีย่วกบัว่าทีเ่จา้สาวรอเจา้
ตวัมาแถลงเองสปัดาหห์น้าหลงักลบัจากลาว ดา้นอดตีภรรยา "วุน้เสน้" งงไม่รูม้าก่อนแต่หากเป็นจรงิ
กย็นิดดีว้ย 
 
อยัการเร่งไกล่เกล่ีย!จ่ายชดเชยน้องปาลม์ 
          รองโฆษก อสส.เผยคดน้ีองปาล์มถูกรถชนพิการ ฟ้องคดแีพ่งเรยีกค่าเสยีหาย 5 ล้านบาท 
จากกระทรวงสาธารณสุข และปลดักระทรวงฯอยัการท าหน้าทีท่ ัง้โจทก์ในคดอีาญาและคดแีพ่งยงัรบั
แก้ต่างให้จ าเลยท างานไม่ขดักันต่างคนต่างท าหน้าที่ตามกฎหมายแต่ได้เร่งรดัส านักงานอัยการ
จงัหวดัขอนแก่นใหต้ดิต่อกระทรวงสาธารณสุขใหน้ัดคู่ความไกล่เกลีย่ ถ้าตกลงค่าเสยีหายกนัไดจ้ะได้
เสนอกรมบญัชกีลางถา้พจิารณาแลว้สามารถอนุมตัเิงนิไดค้ดกีย็ตุิ 
 
'ตนู'ได้แล้ว40ล้านเศษว่ิงวนัแรก! ยอดเงินบริจาคช่วยรพ. 
          เริม่แลว้ "ตูน บอดีส้แลม" นักรอ้งดงั ไดฤ้กษ์น าทมีออกวิง่ "ก้าวคนละก้าว" ระดมเงนิช่วย 11 
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ออกจากจดุสตารต์ป้ายใตสุ้ดแดนสยามปากอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อ.เบตง จ.
ยะลา มุ่งสู่จุดหมายไปเหนือสุดที่แม่สาย จ.เชยีงราย รวมระยะทาง 2,191 กม. ม ี"ก้อย รชัวนิ" แฟน
สาว เพื่อนศลิปิน และประชาชนร่วมวิง่และบรจิาคตลอดเส้นทาง เผยมยีอดเงนิเขา้โครงการแล้วกว่า 
40 ลา้นบาท จากเป้าทีต่ ัง้ไว ้700 ลา้นบาท 
 
'ไอเอส'ชน8ศพ  
          อุซเบฯอพยพชอ็กฮลัโลวนีทีแ่มนฮตัตนับาดเจบ็อกี15 
          เขย่าขวญัอเมรกิารบัวนัฮลัโลวนี หนุ่มอุซเบกสิถานขบัรถกระบะไล่พุ่งชนรถโรงเรยีนพรอ้ม
กวาดคนบนถนนรวมถงึนกัป ัน่จกัรยานตายอยา่งน้อย 8 ราย เจบ็อยา่งน้อย 15 คนแลว้ ออกจากรถมา
ตะโกนสรรเสรญิพระเจ้าก่อนถูกต ารวจยิงได้รบับาดเจ็บสาหัส เบื้องต้นต ารวจพบกระดาษเขยีน
ขอ้ความทิ้งไว้ในรถโยงถงึกลุ่มก่อการรา้ย "ไอเอส" ด้าน "ทรมัป์" ซดัทนัทพีรอ้มสัง่คุมเขม้ยกระดบั 
"โครงการคดักรองเขม้ขน้สูงสุด" กลุ่มนักเดนิทาง นักท่องเที่ยวเขา้ประเทศ ย ้าจะไม่ปล่อยให้กลุ่มไอ
เอสทีพ่่ายแพใ้นสมรภมูติะวนัออกกลางและทีอ่ื่นๆหลบเขา้ประเทศได้ 
 
ตัง้ใจซ้ือแค่เลขท้าย26กลบัโชคดีถกูรางวลัท่ี1ได้เงินคนละหลายล้าน 
          วนัหวยออกท าคนไทยเฮกนัถ้วนหน้า รายแรกหนุ่มชาวเขา จ.เชยีงราย ดวงมหาเฮงถูกรางวลั
ที ่1 ถงึ 8 ใบ ควา้เงนิก้อนโต 48 ล้านบาท กลายเป็นเศรษฐใีนพรบิตา รายต่อมาหนุ่มลาวมาหางาน
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ท าใน จ.ชยันาท เจอคนเร่ขายสลาก 4 คู่ ชวนเพื่อนหุ้นคนละครึง่ไม่ยอมเอาโชคเลยหล่นใส่เตม็ๆ 24 
ลา้นบาท ส่วนสองสามภีรรยาอาชพีขายปลาใน อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีไม่น้อยหน้าถูก 2 คู่ ควา้ 12 ลา้น
บาท ขณะที่พ่อค้าขายน ้าแขง็หลอด จ.ตราด ตามซื้อเลขท้าย 26 วนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ
บรมศพรชักาลที่ 9 งวดนี้ถูกจงัเบอร ์2 คู่ รบั 12 ล้านบาท เช่นเดยีวกบัสาวชาวนาหาซือ้เลขท้ายวนั
เดยีวกนัไดเ้งนิ 6 ลา้นบาท 
 
 

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


