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กรงุเทพธุรกจิ  
 
อานิสงสส่์งออกปลกุ 'ศก.โต' สศช.ช้ี 'ไตรมาส 3' ขยายตวั 4.3% สงูสดุรอบ 4 ปีครึ่ง 
          'สมคดิ'เดนิหน้าขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก 
          สศช.เผยเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 โต 4.3% สูงสุดรอบ 18 ไตรมาส อานิสงสส์่งออกขยายตวั 
12.5% พรอ้มปรบั คาดการณ์ "จดีพี"ี ปีนี้เป็น 3.9% เชื่อปีหน้า โตแตะ 4% ด้าน "สมคดิ" เดนิหน้า
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิทอ้งถิน่หวงัฐานรากแขง็แรง ขณะธปท.จอ่ปรบัคาดการณ์ปีนี้เพิม่ ด้านนกัวเิคราะห์
ชีโ้ตเกนิคาด มองการบรโิภคเริม่ฟ้ืนหนุนภาพรวมดขีึน้   
 
ธปท.รกุพฒันาดิจิทลัแบงก้ิงดนั'อี-เควายซี' 
          "แบงก์ชาต"ิ เดนิหน้าผลกัดนั "ดจิทิลัแบงกิ้ง" มุ่งพฒันาระบบ "อี-เควายซ"ี พสิูจน์ตวัตนผ่าน
อเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มผลกัดนัระบบโอนเงนิขา้มประเทศ ธนาคารพาณิชยเ์ริม่ดงึ "เอไอ" ช่วยวเิคราะห์
ขอ้มลู หวงัลดตน้ทุนใหบ้รกิาร  
 
แนะไทยแก้ '5 จดุอ่อน' เพ่ิม 'ขีดแข่งขนั' สู่ 4.0  
          "ดบัเบิลยูอีเอฟ" แนะไทยแก้ 5 ข้อเพิ่มขดีแข่งขนั ชี้ปญัหาคอรร์ปัชนัเป็นส่วนส าคญัที่ต้อง
ปรบัปรุง สร้างความไว้ใจจากประชาชน-นักลงทุน ยกระดบัสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขณะ "สมคิด" หารอื
ผู้บรหิารดบัเบลิยูอเีอฟ รบัขอ้เสนอพฒันาเศรษฐกจิแบบม ีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล ้าระยะยาว ดงึ
จดัฟอรมัในไทย ระดมคนรุน่ใหม ่
 
โพสตท์เูดย ์ 
 
วิทยเ์ร่งเคร่ืองอดั 1.7 หมื่นล้าน สร้างสตารท์อพั  
          กระทรวงวทิยฯ์ หว่านงบ 1.78 หมื่นล้าน ดนั 5 ยุทธศาสตร ์มุ่งไทยแลนด์ 4.0 ครอบคลุม 5 
ลา้นคน ลุยสรา้งสตารท์อพั 
          นางอรรชกา สบีุญเรอืง รมว.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปิดเผยว่า กระทรวงวทิยฯ์ วางแผน
ด าเนินงาน ภายใต้งบประมาณปี 2561 (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) รวม 1.78 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 
25.21% จากปี 2560 เพื่อด าเนินการ 5 ยุทธศาสตรห์ลกั แบ่งเป็น 1.การบ่มเพาะนวตักรเพื่ออนาคต
และพฒันาก าลงัคน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2.บรหิารจดัการงานวจิยั พฒันาและนวตักรรมใน
สาขาเป้าหมาย 3.ขบัเคลื่อนโครงการวทิยาศาสตรข์นาดใหญ่ และโครงสรา้งพื้นฐาน 4.การสนับสนุน
พืน้ที่บรกิารและงบประมาณของอุทยานวทิยาศาสตร ์และ 5.ผลกัดนัเทคโนโลย ีเพื่อเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัการพฒันาคนและการบ่มเพาะนวตักรรม 
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จีดีพีโตทุบสถิติ 4 ปี สภาพฒัน์ตีปีกเศรษฐกิจไตรมาส 3 พุ่งสูงสุด 4.3% วอนธปท.อย่ารีบขึ้น
ดอกเบีย้  
          เศรษฐกจิโตไม่หยุด จดีพีไีตรมาส 3 พุ่ง 4.3% เตบิโตสูงสุดในรอบ 4 ปี ได้ส่งออกดนั สศช.
แนะ ธปท.ไมต่อ้งรบีขึน้ดอกเบีย้ 
          นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
(สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกจิไทยในไตรมาส 3 ปีนี้ ขยายตวั 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส นับจาก
ปี 2556 โดยเร่งตัวขึ้นจากครึ่งปีแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจ 9 เดือนขยายตัว 3.8% เทียบกับ 3.3% 
ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
 
อภิศกัด์ิสัง่ทบทวนภาษีบหุร่ี  
          คลังสัง่สรรพสามิตหามาตรการอุ้มโรงงานยาสูบ หลังภาษีบุหรี่ใหม่กระทบรายได้หนัก 
เนื่องจากกลยทุธต์ลาดสูบุ้หรีต่่างประเทศไมไ่ด ้
          นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ อธบิดกีรมสรรพสามติ เปิดเผยว่า นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รมว.
คลงั ได้สัง่ให้กรมสรรพสามติหามาตรการช่วยเหลอืโรงงานยาสูบ ที่ได้รบัผลกระทบจากอตัราภาษี
บุหรีใ่หม่ ซึง่แนวทางเบือ้งต้นม ี2 แนวทาง ไดแ้ก่ การปรบัโครงสรา้งภาษใีหม่ หรอืช่วยชดเชยรายได้
ของโรงงานยาสบูทีห่ายไปจากรายไดท้ีล่ดลง 
 
แสนสิริประเดิมอสงัหาอยธุยา 
          แสนสิร ิชี้ก าลงัซื้อตลาดต่างจงัหวดัเริม่ฟ้ืนโดยเฉพาะอยุธยา ลุยเปิดแบรนด์ใหม่ อณาสิริ
รปูแบบมกิซโ์ปรดกัต ์
          น.ส.วิลาสณิี เดชอมรธญั รองกรรมการผู้จดัการสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ
แนวราบ บรษิทั แสนสริ ิเปิดเผยว่า ขณะนี้เริม่เหน็สญัญาณก าลังซื้อที่ฟ้ืนตวัในตลาดต่างจงัหวดัที่มี
ศกัยภาพ โดยเฉพาะ จ.พระนครศรอียุธยา จงึท าใหบ้รษิทัเปิดแบรนดแ์นวราบใหม่ในรปูแบบมกิซโ์ปร
ดกัต์ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ ภายในโครงการเดยีว ภายใต้ชื่อ "อณาสริ"ิ 
ระดบัราคา 1.89-5 ลา้นบาท 
 
ปรบัผงัเพ่ิมท่ีพาณิชย ์กทม.เลง็ขยายโดยเฉพาะโซนสีแดง พ.2-พ.5 รบัลงทุนขนาดใหญ่  
          กทม.จ่อขยายพืน้ทีพ่าณิชยกรรม ก าหนดโซนสแีดง พ.2-พ.5 รองรบัเมกะโปรเจกต์ทัง้รฐัและ
เอกชน 
          นายนพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง เปิดเผยว่า จากการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั เช่น โครงการพฒันาพืน้ที่ย่านมกักะสนั การพฒันาพื้นทีเ่ชงิพาณิชย์
บรเิวณสถานีบางซื่อ การพฒันาพื้นที่ท่าเรอืกรุงเทพฯ บรเิวณคลองเตย รวมทัง้การพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ของเอกชน อาท ิโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 โครงการไอคอนสยาม และโครงการวนั 
แบงค็อก จะส่งผลให้เมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินบรเิวณรอบโครงการเปลี่ยนไปมากใน 5-10 ปี
ขา้งหน้า 
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รฐัเร่งแก้ท่องเท่ียว 2 ครัง้/ปี  
          คนไทยเทีย่วในประเทศต ่ากว่าเกณฑ ์รฐัเรง่ปรบัแผนกระตุ้นการเดนิทาง มัน่ใจรายไดต้ามเป้า 
2.7 ลา้นลา้น 
          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เปิดเผยว่า คนไทยเดนิทาง
ท่องเทีย่วภายในประเทศ เฉลีย่ 1.5-2 ครัง้/ปี ซึง่ถอืว่าเป็นการเดนิทางทีต่ ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานสากล 
เมื่อเทยีบกบัรายงานขององคก์ารการท่องเทีย่วโลก (ยเูอน็ดบัเบิล้ยทูโีอ) ทีพ่บว่านักท่องเทีย่วจนีและ
ญี่ปุ่นเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศตวัเองเฉลี่ย 6-7 ครัง้/ปี โดยการเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ ลดการพึง่พารายไดจ้ากต่างประเทศ 
 
อิชิตนัจ่อปรบัสตูรลดหวานรบัสรรพสามิต  
          อชิตินัจ่อลดน ้าตาลในเครื่องดื่มไตรมาส 4 รบัภาษีความหวาน ยนักระทบน้อย ขึน้ราคาและ
ส่งออกได ้
          นายตนั ภาสกรนท ีกรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป ( ICHI) เปิดเผยว่า ไตรมาส 4 
ปีนี้บรษิทัจะปรบัสนิคา้สูตรที่มนี ้าตาลลดลงในทุกรสชาต ิโดยก าหนดวางจ าหน่ายต้นปีหน้า ส่วนหนึ่ง
เพื่อ ปรบัตวัรบัภาษีความหวานของกรมสรรพสามติ ซึ่งเริม่บงัคบัใช้ในช่วงเดอืน ก.ย.ที่ผ่านมา ผล
การจดัเก็บภาษีจะกระทบต้นทุนเพิม่ประมาณ 6-10 สตางค์/ขวด ไม่มากเนื่องจากสามารถปรบัราคา
ขายขึน้ได ้
 
จบัตา 3 สินค้าไทยเส่ียงถกูตดัจีเอสพี  
          สนิค้าไทย 3 รายการเสี่ยงถูกสหรฐัตดัจเีอสพ ีเครื่องซกัผ้าอ่วม พาณิชยเ์รยีกผู้ประกอบการ
ถกแผนรบัมอื 22 พ.ย.น้ี 
          รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า ส านักงานผูแ้ทนการค้าสหรฐั (ยเูอสทอีาร)์ ได้
ประกาศรายการสนิคา้ที่อาจจะถูกปลดออกจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีศุลกากร (จเีอสพ)ี จ านวน 11 
รายการ เนื่องจากมรีะดบัมูลค่าการน าเขา้ใน ช่วง 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) 2560 เกนิกว่าเพดานที่สหรฐั
ก าหนด และเปิดโอกาสให้แหล่งน าเข้าสินค้าดงักล่าวยื่นเรื่องขอให้พิจารณาขอบเขตจ ากัดความ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัทีเ่ป็นดา้นการแขง่ขนั (Competitive Need Limitations) ภายในวนัที ่5 ธ.ค. 2560 นี้ 
 
ผูจ้ดัการรายวนั  
 
แฉเชฟรอนโกงภาษีน ้ามนั วดัใจนายกฯสัง่ล้างบางทุจริต  
          "รสนา" เปิดตวัเลขส่งออกน ้ามนั "เชฟรอน" ลดฮวบฮาบช่วงเสยีภาษี ก่อนยกเคสจบัน ้ามนั
เถื่อนเชฟรอน สผ.ที่สงขลา อาจโยงน ้ามนัส่วนต่างหลายล้านลติรตัง้แต่ปี 2554-2557 วดัใจนายกฯ 
จรงิจงัปราบทุจรติ ตรวจสอบคดใีนกรมศุลกากรทีส่มคบบรษิทัน ้ามนัเอกชนฉ้อโกงภาษขีองรฐั 
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ลาก"แม้ว"ข้ึนเขียง คดีกรงุไทย-สมัปทานมือถือ  
          ส านักงานอยัการสูงสุดนัดแถลงข่าวการพิจารณาคดีลบัหลงัตามกฎหมายใหม่ แม้ไม่มตีัว
จ าเลยวนันี้ ประเดมิรือ้คด ี"ทกัษิณ" ร่วมทุจรติปล่อยกู้แบงก์กรุงไทยกบักลุ่มกฤษดามหานคร และ
ออกกฎหมายแปลงค่าสมัปทานกิจการโทรคมนาคมและมอืถือ เป็นภาษีสรรพสามติ ด้าน "อุ๊งอิ๊ง" 
โพสตเ์ฟซบุ๊กพาพ่อไปตรวจหวัใจ ยนัแขง็แรงด ีไมไ่ดอ้กหกั 
 
"บ๊ิกป้อม"ไม่โกง 'บ๊ิกตู่'การนัตีไม่ดีเลิกคบนานแล้ว 
          "บิก๊ตู่-บิก๊ป้อม" ปรากฏตวัพรอ้มกนัต่อหน้าสื่อบนเรอืหลวงถลาง ร่วมพธิตีรวจพลสวนสนาม
ทางเรอื 50 ปีอาเซยีน ก่อนควงคู่ไปตรวจเยีย่มการจดัการศกึษาของวทิยาลยัเทคนิคสตัหบี "บิก๊ตู่" ยนั
ไม่ม ี"นายกฯ น้อย" มเีพยีง "ประยุทธ"์ คนเดยีว ก่อนเดอืดแทน "ประวติร" ไม่เชื่อลูกพี่ทุจรติตามที่มี
การบดิเบอืน ลัน่ถ้าไม่ดจีรงิ เลกิคบไปนานแล้ว ท้ามหีลกัฐานก็ส่งมา แยม้ "ครม.ประยุทธ์ 5" ทหาร
ออกมากกว่าเขา้ ตอนน้ีอยู่ในขัน้ตอนการทูลเกลา้ฯ "บิก๊ป้อม" โวยคอลมันิสต์เลอะเทอะ เขยีนเสี้ยม
แตกแยก ย า้ความสมัพนัธ ์40 ปี ไม่มขีดัแยง้ "วษิณุ" ไม่รูย้งัมเีก้าอี้ใน ครม.หรอืไม่ แต่ถ้าหลุด กม็คีน
อื่นท าเรือ่งกฎหมายแทน 
 
ครอบครวั"น้องเมย" อ้ึงอวยัวะลกูชายหาย จ้ีผบ.รร.เตรียมทหารแจง  
          ครอบครวั "น้องเมย" สุดช ้า หลงั ผบ.สูงสุด แจงผลตรวจสอบการเสยีชวีติลูกชายนักเรยีน
เตรยีมทหารชัน้ปีที ่1 ระบุไมเ่คยไดร้บัการชีแ้จงจาก รร.เตรยีมทหาร หรอืหน่วยงานเกีย่วขอ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เผยผลการผ่าชนัสูตรรอบ 2 ที่สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์พบเรื่องน่าตกใจ อวยัวะส าคญั
หาย ลัน่ต้องชีแ้จง พรอ้มขอคนือวยัวะ เพื่อใหแ้พทยช์นัสูตรรอบ 2 หลงัตดิต่อไปตัง้แต่ 8 พ.ย. แต่ยงั
ไมค่บื ย า้หากผลรอบ 2 ออกมาเช่นไร จะยอมรบัผลตามความเป็นจรงิ 
 
เอกชนห่วงบาทแขง็กระทบการส่งออก 'สมคิด'พอใจจีดีพีQ3 โต4.3%  
          ภาคเอกชนเกาะตดิค่าเงนิบาท หลงัแขง็ค่าสุดในรอบกว่า 2 ปี แถมสงูกว่าประเทศคู่แข่ง หวัน่
ผนัผวนเรว็กระทบขดีความสามารถการแข่งขนัดา้นส่งออก แบงก์พาณิชยช์ีแ้นวโน้มบาทยงัแขง็ค่าต่อ 
เหตุเงนิไหลเข้าตลาดพนัธบตัร แถมจดีีพีไตรมาส 3 ขยายตวัสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้าน "สมคดิ" 
พอใจจดีพีไีตรมาส 3 โตถงึ 4.3% ลัน่ปีหน้าเศรษฐกจิจะดกีว่านี้อกี 
 
เด้ง5ต ารวจตม.สงขลา เซ่นอยุกรูเ์จาะก าแพงหนี  
          ชาวมุสลมิอุยกูรเ์จาะก าแพงห้องกกัของ ตม.สงขลา หลบหนีออกไปได้ 20 ราย เจ้าหน้าที่
ระดมก าลงัออกไล่ล่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยี แต่ยงัไรว้ีแ่วว เผยไดป้ระสานเจา้หน้าทีช่ายแดน
มาเลเซยีช่วยหาเบาะแสแลว้ ดา้น "ศรวีราห"์ สัง่ตัง้กรรมการสอบ บกพรอ่งหรอืไม่ ล่าสุดสัง่เดง้ ผกก. 
รองผกก. ตม.สงขลา กบัลกูน้องอกี 3 นาย ไปช่วยราชการ ตม.จว.สงขลา 
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"วิษณุ"ยนัคดีเหมืองทอง รฐัไม่เสียค่าโง่3หมื่นล้าน  
          "วิษณุ" เผยคดีปิดเหมืองทอง "อัครา รซีอร์สเซส" อยู่ในขัน้ตอนการเจรจา ก าลังเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ยนัยงัไมเ่สยีค่าโง ่3 หมืน่ลา้นบาท 
 
ไทยรฐั  
 
'บ๊ิกตู่ ' ควง 'พ่ีป้อม ' สยบข่าว 'แตกคอ' กันเองแย้มจดัครม.ใหม่เสรจ็แล้วรมต.ทหารออก
มากกว่าเข้า 'อุง๊อ๊ิง' โอ่ทกัษิณแขง็แกร่ง 
          "บิก๊ตู่-บิก๊ป้อม" ลงเรอืล าเดยีวกนัพูดคุยชื่นมื่น ดบัลอืระหองระแหง นายกฯหวานใส่ "พีป้่อม" 
เป็น อาจารยส์อนสัง่ ถ้าไม่ดจีรงิไม่เคารพ เลกิคบไปนานแลว้เหน็ใจโดนข่าวคาวทุจรติกระหน ่ าใส่จน
แปดเป้ือนลัน่จะจบัให้มัน่คัน้ใหต้ายคนแอบอ้างชื่อหาผลประโยชน์เชื่อมคีนจอ้งดสิเครดติยุให้แตกคอ
กนั "บิก๊ป้อม" ฉะสื่อปล่อยข่าวกันเลอะเทอะ เปล่าป่วยแค่ลาไปท าธุระแป๊บเดยีว นายกฯเผยปรบั 
ครม.เสรจ็แล้วท าดีสุด แต่คงไม่ถูกใจ 100% พร้อมรบัผิดชอบการตัดสินใจ แย้ม รมต.ทหารออก
มากกว่าเขา้ "กฤษฎา" ยงัเดง้เชอืก รมว.เกษตรฯ "บิก๊ฉตัร" ยา้ยขึน้หิง้รองนายกฯ "อภสิทิธิ"์ แนะปรบั 
ครม.ไวๆ รมต.จติหลุดกนัหมดแลว้ พท.ส่ายหวัเยย้ ครม.เพื่อนพอ้งน้องพี ่"วษิณุ" แจงเลอืกตัง้ทอ้งถิน่
ใชค้ลายลอ็กแต่ไมป่ลดค าสัง่ คสช.นายกฯโยนหนิถามประชาชนพรอ้มเลอืกตัง้หรอืยงั 
 
8 ตม.สงขลาโดนย้าย20อุยกรูห์นีเจาะก าแพงห้องกกัผ้าห่มพาดรัว้หนามเผ่นข้ามพรมแดน!
ประสาน'มาเลย'์ล่า 
          เจา้หน้าทีร่ะดมก าลงัล่าระทกึชาวมสุลมิอุยกูร ์ผูต้้องกกักนัเจาะผนงัปนูหอ้งควบคุมตวัคนต่าง
ดา้วตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัสงขลา เป็นรโูบ๋ขนาด 1 ฟุต คูณ 1 ฟุต จ านวน 2 ช่องสูงจากพืน้ดนิราว 
3 เมตร แลว้พากนัโรยตวัออกไปนอกตวัอาคาร ก่อนใชผ้า้ห่มปิดคลุมลวดหนามทีก่ัน้อยู่อกีชัน้เพื่อปีน
หลบหนีไปได้ 20 คนเหลอืหนีไม่ทนัอกี 5 คน น าสุนัขต ารวจดมกลิน่พบเผ่นออกประเทศเพื่อนบ้าน
แล้ว ประสานทางการมาเลย์ช่วยจบักุมตัว ขณะที่ผบช.สตม.สัง่ย้าย 8 ต ารวจตม.สงขลาไปช่วย
ราชการศปก.ตม.6 ไมม่กี าหนดจนกว่าการสอบสวนจะเสรจ็สิน้ 
 
ยิงพรนุตีนแมวแอบย่องยกเค้า 
          หนุ่มใหญ่เจ้าของบ่อกุ้งกระหน ่ ายงิปลิดชีพตีนแมวจอมขมงัเวทสกัยนัต์เต็มตัวแต่หนังไม่
เหนียวจรงิ ถูกลกูตะกัว่ 9 มม.เจาะร่างพรุน 5 นัดดบัสยองคาบา้น ก่อนรอมอบตวัต ารวจเผยก่อนเกดิ
เหตุนัง่อยู่ทีบ่่อกุ้งใกลบ้้านเหน็ผู้ตายขีร่ถจยย.ฝ่าความมดืเขา้ไปงดับา้นรบีวิง่เขา้ไปตะโกนถามมาท า
อะไร กลบัถูกอกีฝ่ายปรีเ่ขา้หาพรอ้มเอามอืลว้งกระเป๋าท าท่าเหมอืนมอีาวุธเลยชกัปืนทีพ่กตดิตวัรวัยงิ
สวนสิน้ใจคาที ่
 
'ตนู' ฟิตว่ิง 3 อภ.57 กม.ยงัอยู่ 'ชุมพร' ผา่นมา 20 วนัจ่อทะล ุ300 ล. 
          "ตูน บอดี้สแลม" ได้ก าลงัใจจากแฟนสาว "ก้อย รชัวนิ" ที่เพิง่กลบัมาจากท างานที่กรุงเทพฯ 
ควงคู่ออกวิง่ต่อวนัที ่20 ของโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ" วนัเดยีวผ่าน 
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3 อ าเภอรวด 57 กม.มุง่หน้าเขา้ตวัเมอืงชุมพร ท่ามกลางคลื่นมหาชนออกมาตอ้นรบัใหก้ าลงัใจบรจิาค
เงนิกนัล้นหลามตลอดเส้นทางเหมือนเช่นเคย นักร้องหนุ่มแวะคว้าไมค์แจมร้องเพลงกับกลุ่มเด็ก
นกัเรยีน พรอ้มฝากขอโทษทีไ่ม่สามารถรบัเงนิและถ่ายเซลฟ่ีกบัทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ขอใหเ้ขา้ใจว่ายงั
ตอ้งเดนิทางอกียาวไกลกว่าจะถงึจดุหมาย ขณะทีย่อดเงนิบรจิาคเขา้โครงการกว่า 295 ลา้นบาทแลว้ 
 
แจ้งจบั 7 คนฟันให้การเทจ็รือ้คดี-จบัแพะ 'ครจูอมทรพัย'์ ฎีกายกค าร้อง 
          ต ารวจเดนิหน้าแจง้ความด าเนินคดขีบวนการสรา้งพยานหลกัฐานเท็จกรณี "ครูจอมทรพัย์" 
รอ้งขอใหร้ือ้ฟ้ืนคดขีบัรถชนคนตาย รวม 7 คน มทีัง้ครอู๋องทีเ่ชื่อว่าเป็นผูจ้ดัตัง้ขบวนการ และนายสบั 
วาปี ทีอ่อกมารบัผดิแทนผบก.ภ.จ.นครพนม ลัน่หากสอบสวนสาวถงึใครตอ้งด าเนินคดทีุกรายรวมทัง้ 
"ครจูอมทรพัย"์ ดา้นครอู๋อง ลัน่พรอ้มสูค้ดไีม่หนีไปไหน ขณะทีป่ลดักระทรวงยุตธิรรม ยอมรบัเชื่อว่ามี
ขบวนการสรา้งหลกัฐานเท็จแต่ต้องแยกออกจากคดคีรูจอมทรพัยข์อความเป็นธรรมเพราะอาจไม่ได้
รบัความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจรงิ ขณะที่ทนายความชื่อดงัสวนกลบัเมื่อเห็นคดีมี
แนวโน้มไมใ่ช่ "แพะ" ท าไมยงัทุ่มงบประมาณช่วยเหลอื 
 
เด้ง 'ผกก.แม่โจ้' พิษคดีผบัฆ่านศ. 
          ผบช.ภ.5 สัง่เด้ง ผกก.สภ.แม่โจเ้ขา้กรุ ศปก.ภ.5 สงัเวยคดหีนุ่มเจา้ของผบัร่วมกบัการด์รา้น
รุมย าโหดนักศกึษามหาวทิยาลยัแม่โจเ้สยีชวีติ 1 ศพ บาดเจบ็ 5 คน แถมนักดนตรใีนรา้นถูกปืนลัน่
เจาะขาเจบ็ไปด้วย ขณะที่รอง ผบช.ภ.5 เขา้ควบคุมคดจีดัให้นักศกึษาเหยื่อโหดชี้ตวัเจา้ของผบักบั
ลกูน้องทีถู่กจบัตวั 4 คนแลว้ยนืยนัหากหลกัฐานสาวถงึใครจบักุมด าเนินคดทีนัท ี
 
โทษคกุ 1 ปีผจก.โกง'บี'อมค่าตวั'9.3 แสน'ได้ประกนัตวัสู้คดี 
          ตร. ทองหล่อ หิ้ว ผจก. ส่วนตัว "บี-พีระพัฒน์" นักร้องชื่อดัง ฝากขงัศาลเชิดเงนิค่าตัว
คอนเสริต์ร่วมล้านบาทศาลตดัสนิสัง่จ าคุก 1 ปีไม่รอลงอาญา พรอ้มสัง่ชดใช้เงนิคนื ญาติใช้เงนิ 1.5 
แสนประกนัตวัออกไป "บี-พรีะพฒัน์" เผยเดนิทางไปกล่อมผู้จดัการตวัแสบดว้ยตวัเองที่โรงแรมแห่ง
หนึ่งใน อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ เจา้ตวัยอมรบัเอาเงนิไปเพราะตดิพนันฟุตบอลมหีนี้สนิรุงรงัยอม
ถูกด าเนินคด ีเตรยีมมอบเงนิ 1 แสนบาท ให้แฟนคลบั 4 คน ร่วมกนัแจง้เบาะแสตามที่ประกาศให้
รางวลั 
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