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#กรุงเทพธุรกิจ
เวิ ลด์แบงก์ขยับไทย 20 อันดับ นายกฯปลื้มผล'ความยาก - ง่ายทาธุรกิ จ' ฟื้ นเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จ
ธุรกิจเชื่อไทยเนื้อหอมขึน้ หนุนลงทุน"อีอซี "ี
ธนาคารโลกขยับอันดับความยาก-ง่ายในการทาธุรกิจไทยดีขน้ึ 20 อันดับ รัง้ อันดับ 26 จาก
190 ประเทศ ขึน้ ท็อปทรีอาเซียน ชีม้ พี ฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ในหลายด้าน "ประยุทธ์" ปลืม้ อันดับดีขน้ึ ขณะ
"สมคิด" เชื่อทุกฝา่ ยได้ประโยชน์ จีส้ ศช.ทาความเข้าใจ "ดับบลิวอีเอฟ" หวังปีหน้าอันดับดีขน้ึ
เจดีดอทคอม ลุยลงทุนไทย3ปี 'แสนล้าน'
ผู้บริหารเซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ์ พบ "ประยุทธ์" ยันพร้อมลงทุน 1.7 หมื่นล้าน เตรียมแผน
ขยายแสนล้าน ภายใน 3 ปี ลุยลงทุน 5 ด้านเน้ นพัฒนาดิจทิ ลั อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีใหม่ เล็งตัง้
สานักงานใหญ่ขา้ มชาติในไทย "สมคิด" ขอผูบ้ ริหารเจดีดนั สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
เตรียมถกแผนช็อปช่วยชาติ ค้าปลีกหวังปลุก'กาลังซื้อ'
"สรรพากร" เตรียมหารือมาตรการ "ช็อ ปช่วยชาติ" สัปดาห์น้ี พร้อ มประเมินผลกระทบต่ อ
ภาพรวมจัดเก็บรายได้ หากต้องขยายเวลามาตรการนานขึน้ เผยปี ทแ่ี ล้วรัฐสูญเสียรายได้หลัก "หมื่น
ล้าน" ส่งผลการจัดเก็บพลาดเป้า ผูป้ ระกอบการ ค้าปลีกหวังช่วยปลุกกาลังซือ้ ท้ายปี ยอมรับกาลังซือ้
ท้องถิน่ ชะลอตัว ขณะนักวิเคราะห์ห่วงต้นทุนการคลังเพิม่
เดอะมอลล์ผนึ กเอสซีบีรกุ 'ช็อปปิ้ ง'ไร้เงิ นสด
เดอะมอลล์ผนึ กไทยพาณิชย์ เดินหน้ า "ค้าปลีก 4.0" ลุย "ช็อปปิ้ งไร้เงินสด" รับไลฟ์ สไตล์
ลูกค้ายุค ดิจทิ ลั ประเดิม "กู ร์เมต์ มาร์เก็ต " เล็งขยายครบทุกกลุ่ม สินค้าใน 2 ปี "วิชิต" ชี้แนวทาง
สอดคล้องยุทธศาสตร์สร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของธนาคาร เล็งขยายความร่วมมือห้างฯ อื่นในอนาคต
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ครม.ตู่แตกหลังเด้ง'วรานนท์' รมว.แรงงานยกทีมลาออก
ครม. "บิก๊ ตู่" ระส่า "บิก๊ บี"้ รมว.แรงงาน ประกาศยกทีมลาออก หลังนายกฯ งัดมาตรา 44 เด้ง
อธิบดีกรมการจัดหางาน "วรานนท์" ไปนัง่ รองปลัดแรงงาน สับเปลีย่ นให้ "อนุรกั ษ์" นัง่ แทน มีผลทันที
1 พ.ย. 60 ด้าน "วรานนท์" มึนตึ้บ ไม่รู้สาเหตุโดนเด้ง ปลอบใจตัวเองเจ้านายคงอยากให้ พกั ผ่อ น
ขณะที่ "บิก๊ ตู่" ปฏิเสธยังไม่ทราบเรือ่ ง ด้าน "คงชีพ" คาด "ประวิตร" รับทราบแล้ว
มท.เพิ่ งตื่นตัง้ กก.สอบผูว้ ่าฯชล-นนท์ ปมจัดงานพระบรมศพ
มหาดไทยสังตั
่ ง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผูว้ ่าฯ จ.ชลบุร ี-นนทบุร ี ปมปญั หาการจัด
งานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านสังคมออนไลน์ ร่วมลงชื่อไล่ผวู้ ่าฯ
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ชลบุร ี เหตุจดั พิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ไม่สมพระเกียรติ คนเมืองชล ชุมนุ มเป็ นวันที่ 3 เมินคาขู่ใช้ ม.44
ปราบ
อันดับลงทุนพุ่ง สมคิ ด-นายกฯปลื้มตปท.เชื่อมันไทย
่
"สมคิด" พอใจธนาคารโลกเลื่อ นอันดับความยาก-ง่ายการทาธุรกิจของโทย ดีขน้ึ รวดเดียว 20
อันดับ จากอันดับ 46 สู่อนั ดับ 26 พร้อมสังให้
่ สศช.นารูปแบบการทางานไปใช้กบั การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทีจ่ ดั โดย WEF ด้าน "บิก๊ ตู่" ปลืม้ อันดับของไทยดีขน้ึ แบบก้าว
กระโดด เชื่อจะส่งผลดีต่อความเชื่อมันของนั
่
กธุรกิจทัวโลก
่
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ "วิษณุ"
มองเป็ นผลการแก้ปญั หาต่างๆ แถมถูกชม มีพฒ
ั นาการรวดเร็วหลายด้าน
'ก่อการร้าย'ซิ่ งรถชนคนที่นิวยอร์ก ตาย8เจ็บ11ในวันฮัลโลวีนสยอง
นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ฟนั ธงเหตุหนุ่ มอุซเบกิสถานขับกระบะพุ่งชนคนในวันฮัลโลวีนเป็ น
การก่อการร้ายและลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว โดยเหตุการณ์น้ที าให้มผี เู้ สียชีวติ 8 คน บาดเจ็บอีก 11
คน ด้านทรัมป์สงการให้
ั่
ยกระดับการคัดกรองเพื่อปิดทางไม่ให้ไอเอสเข้าอเมริกา
ฟันแก๊งอมเงิ นทอนวัดล็อต2 พระผูใ้ หญ่-ฆราวาส19ราย
ปปง.ร้องทุกข์ ปปป. เอาผิดเครือข่ายทุจริตเงินทอนวัดล็อต 2 พบผูก้ ระทาผิด19 ราย อาทิ 1.
พระครูอุดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม, พระราชรัตนมุนี เลขานุ การสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระเทพเสนาบดี (พระราชพุทธิวราภรณ์) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.
ลพบุร ี และ เจ้าคณะอาเภอชนแดน ตกเป็ นข่าวถูกประชาชนในพืน้ ทีเ่ ดินขบวนขับไล่อยู่ในขณะนี้ และ
นายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ.
ทหารเกณฑ์ชายแดนใต้สดุ ทน ปูด"นาย"งาบหัวคิ วเงิ นเหลือ400/เดือน
เพจ "God Of War V.3" นาเสนอเรือ่ งราวสุดรันทดของ ทหารชายแดนใต้ หลังได้ร บั เงินเดือน
แค่ 400 บาท เนื่องจากโดนหักค่าใช้จา่ ยจิปาถะ แถมบางเดือน หักจนไม่มเี หลือ
'แม้ว'เย้ยบัวแก้วถอนพาสปอร์ตปู คุยปท.อื่นพร้อมให้
"ทักษิณ" บอก "สบายๆ" หลัง "ยิง่ ลักษณ์" ถูกยกเลิกพาสปอร์ตทุกเล่ม เย้ยเตรียมการไว้แล้ว
ขณะนี้มหี ลายประเทศพร้อมให้ "รองโฆษกอัยการสูงสุด" เผยขัน้ ตอน รอข้อมูลทีอ่ ยู่ทช่ี ดั เจนก่อน เพื่อ
ขอตัวเป็นผูร้ า้ ยข้ามแดน ยา้ การขอลีภ้ ยั ไม่กระทบเรือ่ งส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
#โพสต์ทเู ดย์
จีนแห่ขนเงิ นลงทุนชูอีอีซีประตูการค้า
"ชาติศิร"ิ ชี้เทรนด์นักลงทุนจีนสนใจการลงทุนไทยมากขึ้น หวังใช้อีอีซเี ป็ นประตูสู่การเป็ น
ศูนย์กลางด้านต่างๆ ในภูมภิ าค
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นายชาติศิร ิ โสภณพนิช กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยในงานสัมมนา
"Connecting Asia : New Opportunity for Pragmatic Cooperation Between Thailand and China"
ว่าเทรนด์การลงทุนของจีนจากนี้ จะเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบาย One Belt One Road ของจีนทีม่ กี ารขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงมายัง
อาเซียน เพื่อใช้เป็นประตูทางออกสู่ทะเลของจีนตอนใต้ และเชื่อว่าการทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยเข้าไปร่วม
ลงทุนกับนักลงทุนจีนก็จะทาให้ไทยได้ประโยชน์จากจีนในการเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ
อันดับทาธุรกิ จไทยพุ่ง เวิ ลด์แบงก์ชี้ผงาดที่ 26 สมคิ ดยา้ ปี หน้ าต้ องดี กว่า รัฐลุยปรับปรุงการ
บริ การเพิ่ ม
เวิลด์แบงก์ขยับอันดับความยากง่ายทาธุรกิจในไทยจาก 48 เป็ น 26 หลังพัฒนาการโดดเด่น
ติด 1 ใน 10
นางนาเดีย โนวิค นักวิเคราะห์ด้านการประกอบธุรกิจ ธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ เปิ ดเผย
ว่า เวิลด์แบงก์ได้จดั อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือดูอ้ิง
บิซเิ นส 2018 โดยเปรียบเทียบ 190 ประเทศทัวโลก
่
ผลปรากฏว่า ไทยได้อนั ดับที่ 26 ดีขน้ึ 20 ลาดับ
จากครัง้ ทีผ่ ่านมาได้ลาดับที่ 46
ต่างชาติ ถือหุ้นทาสถิ ติใหม่
ตลท.เปิดพอร์ตต่างชาติ สิน้ ส.ค.ถือครองหุน้ ไทยสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ 4.78 ล้านล้าน
สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิ ดเผยมูลค่าการถือ
ครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์นับตัง้ แต่ตลาดดาเนินการซื้อ
ขาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2560 มีมูลค่าการถือครองรวม 4.78 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ กว่า 7.6 แสนล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ 18.93% จากสิน้ เดือน พ.ค. 2559
เล็งเพิ่ มเวลาช็อปช่วยชาติ
ั่
คลัง เร่ ง ป นมาตรการช็
อ ปช่ ว ยชาติเ สนอ ครม. คาดปี น้ี จ ะขยายเวลาให้ น านขึ้น เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทัวถึ
่ ง
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กาลังดาเนิน
การศึก ษามาตรการช็อ ปช่ว ยชาติ โดยเปิ ด ให้ป ระชาชนซื้อ สิน ค้าที่ม ีใบเสร็จรับ เงิน ที่ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย นามาขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีได้สงการให้
ั่
ศกึ ษาข้อดีและข้อเสียของ
มาตรการหากจะนามาใช้ในปีน้อี กี ครัง้
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เอสซีจีลงทุนยังตา่ เป้ า เหตุแผนร่วมทุนต่างประเทศชะลอ ขณะที่ตลาดซีเมนต์ปีนี้ หดตัว
เอสซีจรี ะบุแผนลงทุนต่ ากว่าเป้ามา 2-3 ปี ขณะทีต่ ลาดปูนซีเมนต์ปีน้ยี งั ติดลบ หวังปีหน้าเป็ น
บวก
นายเชาวลิต เอกบุตร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ -การเงินและการลงทุน บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย หรือ
เอสซีจ ี เปิดเผยว่า แผนการลงทุนต่างประเทศและในประเทศต่ ากว่าเป้ามานาน 2-3 ปีแล้ว โดยเฉพาะ
การลงทุนรูปแบบการเข้าซื้อ หรือควบรวมกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions (M&A) ไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากความล่าช้าในขัน้ ตอนเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมทุ น รวมถึงปจั จัย
เศรษฐกิจโลกทีส่ ่งผลกระทบ
รัฐสังจ้
่ างคนจนฟื้ นฟูน้าท่วม
ครม.เห็น ชอบมาตรการการคลังกระตุ้ น ท้อ งถิ่น จ้า งงานคน รายได้น้ อ ย 8 แสนคน ร่ว ม
ซ่อมแซมหลังน้าท่วม
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ป รึก ษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สานัก งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการการเงิน
การคลังเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 เป็ นการเพิม่ เติม โดยมีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ
จ้างงานผู้มรี ายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมอันเกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ ในพืน้ ทีต่ ามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
อสังหาจ่อคึกแนะส่งเสริ มภาคก่อสร้าง
อสังหาฯ ปี 2561 บูม ชงรัฐส่งเสริมอุตฯ ก่อสร้าง หวังลดต้นทุนรับยุค 4.0 และสังคมผูส้ งู อายุ
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ ์และทีป่ รึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า แนวโน้ม
ที่อ ยู่อ าศัยในพื้นที่ก รุงเทพฯปริมณฑลปี 2561 จะโตขึ้นจากปี 2560 เพราะคอนโดมิเนียมเปิ ดตัว
เพิม่ ขึน้ 20% จากปี 2559 คาดว่าตลาดรวมปีน้จี ะอยูท่ ่ี 1 แสนหน่วย
ผักแพงดันเงิ นเฟ้ อต.ค.ขึ้น พณ.มองทัง้ ปี โตไม่ถึง 1% หลัง 10 เดือนเพิ่ ม 0.62% เหตุราคาน้ามัน
ทรงตัวตา่
พาณิชย์ระบุเงินเฟ้อ ต.ค.พุ่ง 0.86% ส่งผลให้เงินเฟ้อ 10 เดือน สูงขึ้น 0.62% คาดทัง้ ปี ไม่
เกิน 1%
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปของประเทศ
่
(เงินเฟ้อ) เดือน ต.ค. 2560 เท่ากับ 101.38
สูงขึน้ 0.86% เทียบกับ ต.ค. 2559 ซึ่งเป็ นการสูงขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 และสูงขึ้ น 0.16% เทียบ
กับ ก.ย. 2560 ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 2560 เพิม่ ขึน้ แล้ว 0.62% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีทผ่ี ่านมา
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บางชันฯลงทุน 2,000 ล้าน หลังเบนซ์ต่อสัญญา 10 ปี
บางชันเยนเนอเรลฯ ทุ่ม 2,000 ล้าน ผุดศูนย์เตรียมรถยนต์ใหม่ หลังเบนซ์ต่อสัญญา 10 ปี
นายวันชัย จึงสงวนพรสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บางชันเยนเนอเรลเอเซม บลี เปิดเผยว่า
บริษทั ใช้เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เตรียมรถยนต์ใหม่ (พีดไี อ) เพื่อตรวจสอบรถยนต์
ให้กบั บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ก่อนส่งมอบไปยังผูแ้ ทนจาหน่าย (ดีลเลอร์) ทัวประเทศ
่
ซึง่ ได้ลงนามต่อสัญญาว่าจ้างเป็นเวลา 10 ปี
คลอดเกณฑ์ประมูล 900/1800
กสทช.ออกโรดแมปประมูลคลื่นความถี่ 900 กับ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขัน้ ต่ า 3.7 หมื่นล้าน ต่อ
ใบอนุญาต คาดเคาะราคา พ.ค. 2561
นายฐากร ตัณ ฑสิท ธิ ์ เลขาธิก ารคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย งกิจการโทรทัศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิ ดเผยว่า ได้กาหนดร่างหลักเกณฑ์ และวิธกี ารอนุ ญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมเปิดประมูลหาผูร้ บั สัมปทานรายใหม่
จากเดิมทีจ่ ะสิน้ สุดสัญญาสัมปทาน วันที่ 15 ก.ย.2561 นี้
#ไทยรัฐ
จัดระบบชมพระเมรุมาศวันละแสน
มท.ตัง้ กก.สอบจังหวัดทีโ่ ดนร้องเรือ่ งพิธกี าร แห่จองเข็มทีร่ ะลึกล้น
"ธนะศักดิ ์" นาคณะเจ้าหน้ าที่และสื่อมวลชนทดลองระบบเข้าชมนิทรรศการก่ อนเปิ ดให้คน
ทัวไปเข้
่
าชมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 พ.ย.นี้ เผยรองรับประชาชนได้รอบละ 5,500 คน สูงสุด 1 แสนคนต่อวัน
ด้าน "บิก๊ แดง" ตรวจพืน้ ทีอ่ กี รอบย้าพร้อมเต็มร้อยในการดูแลความปลอดภัย ส่วนการจองเข็มทีร่ ะลึก
งานพระราชพิธฯี รอบสองวันแรกคนแห่จองล้นทะลัก สานักนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิ ดจุดให้ จองเพิม่ ที่
ธนาคารกรุงไทยเฉพาะในกทม. ตัง้ แต่ 15 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ด้าน มท.ตัง้ กก.สืบข้อเท็จจริงปมงานพระ
ราชพิธ ี "นนทบุร-ี ชลบุร"ี
'บิ๊ กบี'้ ทิ้ งก.แรงงานลาออก!โดนม.44ลบเหลี่ยม
ย้ายอธิบดีไม่บอกกล่าว สังลู
่ กน้องเก็บของหมด ไปทาเนียบ-พบนายกฯ
"ประยุทธ์" เด้งฟ้ าผ่าอธิบดีกรมจัดหางาน "บิก๊ บี้" ฉุ นถูกลบเหลี่ยมซ้าซากยกทีมลูกน้ องไข
ก๊อก โร่ยน่ ื ใบลาออกถึงทาเนียบฯ นายกฯอุบไต๋ยงั ไม่เอ่ยปากปรับ ครม. "โหรวารินทร์" ทายปลายปีรอ้ื
ขนานใหญ่ เขย่าทีม ศก.-ตัง้ ใหม่-สลับเก้าอี้ ฟ นั ธง "บิ๊ก ตู่" นัง่ นายกฯคนนอกต่ อ "ครูห ยุย" เผยคุ ย
กับบิก๊ คสช.ยันปล่อยผีแน่ คาดปลดล็อกพรรคการเมืองทีละเปลาะตามเงื่อนไขต้นปี 61 นาร่องให้
ประชุมพรรคได้ก่อน เลขาฯวิป สนช.อ้างต้องรอคลอด ก.ม.ลูก 2 ฉบับสุดท้ายถึงจะคลายกฎเหล็ก
เดือน ก.พ.-มี.ค. ปี หน้ า "สมชัย" โบ้ย กกต.ไม่มอี านาจขยายเวลาโบ้ยพรรคไหนทาไม่ท ั นให้ย่นื ขอ
ขยายเอง "วัฒนา" จวกผูน้ าทาตลกดูถูกประชาชน "วรชัย" หวันฉุ
่ กละหุกทหารจ่อยึดอานาจอีก ด้าน
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"นิ พ ิฏฐ์" โอ่ ห าเสียงสัน้ ลงไม่ใช่ ปญั หา "ถวิล" ห่ ว งไม่ม ี กกต.ใหม่ เลือ กตัง้ ไม่เกิด "ศรีสุ วรรณ" ยื่น
ผูต้ รวจการฯระงับ ปภ.ซือ้ เครือ่ งตรวจจับความเร็ว พท.จีย้ กเลิกส่งเงินคืนคลัง
เผย'ชาคริ ต'วิ วาห์รอบ2 สาวนอกวงการ-8พ.ย.
ผูจ้ ดั การส่วนตัวพระเอก หนุ่ มใหญ่ "ชาคริต แย้มนาม" ยืนยันแล้วจัดงานแต่งรอบสองแน่ หลัง
อยู่เป็ นโสดมากว่า 1 ปี โดยกาหนดวันวิวาห์วนั ที่ 8 พ.ย.นี้ พร้อมแก้ต่างให้พระเอกหนุ่ มตัง้ ใจบอกสื่อ
อยู่แล้วแต่ตดิ ช่วงเวลาสาคัญ กระทังมาความแตกก่
่
อน ส่วนประเด็นทีร่ ่าลือเกีย่ วกับว่าทีเ่ จ้าสาวรอเจ้า
ตัวมาแถลงเองสัปดาห์หน้าหลังกลับจากลาว ด้านอดีตภรรยา "วุน้ เส้น" งงไม่รมู้ าก่อนแต่หากเป็ นจริง
ก็ยนิ ดีดว้ ย
อัยการเร่งไกล่เกลี่ย!จ่ายชดเชยน้ องปาล์ม
รองโฆษก อสส.เผยคดีน้ องปาล์มถูกรถชนพิการ ฟ้ องคดีแพ่งเรียกค่ าเสียหาย 5 ล้านบาท
จากกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงฯอัยการทาหน้าทีท่ งั ้ โจทก์ในคดีอาญาและคดีแพ่งยังรับ
แก้ต่ างให้จาเลยท างานไม่ข ดั กันต่ างคนต่ างท าหน้ าที่ต ามกฎหมายแต่ ได้เร่งรัด สานักงานอัยการ
จังหวัดขอนแก่นให้ตดิ ต่อกระทรวงสาธารณสุขให้นัดคู่ความไกล่เกลีย่ ถ้าตกลงค่าเสียหายกันได้จะได้
เสนอกรมบัญชีกลางถ้าพิจารณาแล้วสามารถอนุ มตั เิ งินได้คดีกย็ ตุ ิ
'ตูน'ได้แล้ว40ล้านเศษวิ่ งวันแรก! ยอดเงิ นบริ จาคช่วยรพ.
เริม่ แล้ว "ตูน บอดีส้ แลม" นักร้องดัง ได้ฤกษ์นาทีมออกวิง่ "ก้าวคนละก้าว" ระดมเงินช่วย 11
โรงพยาบาลทัวประเทศ
่
ออกจากจุดสตาร์ตป้ายใต้สุดแดนสยามปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์ อ.เบตง จ.
ยะลา มุ่งสู่จุดหมายไปเหนือสุดที่แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กม. มี "ก้อย รัชวิน" แฟน
สาว เพื่อนศิลปิ น และประชาชนร่วมวิง่ และบริจาคตลอดเส้นทาง เผยมีย อดเงินเข้าโครงการแล้วกว่า
40 ล้านบาท จากเป้าทีต่ งั ้ ไว้ 700 ล้านบาท
'ไอเอส'ชน8ศพ
อุซเบฯอพยพช็อกฮัลโลวีนทีแ่ มนฮัตตันบาดเจ็บอีก15
เขย่าขวัญอเมริการับวันฮัลโลวีน หนุ่ มอุซเบกิสถานขับรถกระบะไล่พุ่งชนรถโรงเรียนพร้อม
ั ่ กรยานตายอย่างน้อย 8 ราย เจ็บอย่างน้อย 15 คนแล้ว ออกจากรถมา
กวาดคนบนถนนรวมถึงนักปนจั
ตะโกนสรรเสริญ พระเจ้าก่ อ นถู ก ต ารวจยิงได้รบั บาดเจ็บ สาหัส เบื้อ งต้น ต ารวจพบกระดาษเขีย น
ข้อความทิ้งไว้ในรถโยงถึงกลุ่มก่ อการร้าย "ไอเอส" ด้าน "ทรัมป์" ซัดทันทีพร้อมสังคุ
่ มเข้มยกระดับ
"โครงการคัดกรองเข้มข้นสูงสุด" กลุ่มนักเดินทาง นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ย้าจะไม่ปล่อยให้กลุ่มไอ
เอสทีพ่ ่ายแพ้ในสมรภูมติ ะวันออกกลางและทีอ่ ่นื ๆหลบเข้าประเทศได้
ตัง้ ใจซื้อแค่เลขท้าย26กลับโชคดีถกู รางวัลที่1ได้เงิ นคนละหลายล้าน
วันหวยออกทาคนไทยเฮกันถ้วนหน้า รายแรกหนุ่มชาวเขา จ.เชียงราย ดวงมหาเฮงถูกรางวัล
ที่ 1 ถึง 8 ใบ คว้าเงินก้อนโต 48 ล้านบาท กลายเป็ นเศรษฐีในพริบตา รายต่อมาหนุ่ มลาวมาหางาน
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ทาใน จ.ชัยนาท เจอคนเร่ขายสลาก 4 คู่ ชวนเพื่อนหุ้นคนละครึง่ ไม่ยอมเอาโชคเลยหล่นใส่เต็มๆ 24
ล้านบาท ส่วนสองสามีภรรยาอาชีพขายปลาใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ไม่น้อยหน้าถูก 2 คู่ คว้า 12 ล้าน
บาท ขณะที่พ่อค้าขายน้ าแข็งหลอด จ.ตราด ตามซื้อเลขท้าย 26 วันพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระ
บรมศพรัชกาลที่ 9 งวดนี้ถูกจังเบอร์ 2 คู่ รับ 12 ล้านบาท เช่นเดียวกับสาวชาวนาหาซือ้ เลขท้ายวัน
เดียวกันได้เงิน 6 ล้านบาท

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

