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        #กรงุเทพธุรกจิ 
 
ปทูางแบงก ์ไทย'ควบกิจการ'ครม.ไฟเขียวเว้นภาษี - ลดค่าธรรมเนียม 
          หวงัขนาดใหญ่ขึน้สนิทรพัย ์4 ลา้นลา้น สูต่้างประเทศได้ 
          ครม. ไฟเขยีวมาตรการภาษี ลดค่าธรรมเนียม หนุนธนาคารพาณิชย์ไทย ควบรวมกิจการ 
หวงัมขีนาดใหญ่ขึน้แขง่ขนักบัต่างประเทศได ้คาดท ารฐัสญูรายได ้600-1,400 ลา้น แต่สรา้งการลงทุน
เพิม่หลายพนัล้าน ขณะ วงการแบงก์ เผยยงัไรส้ญัญาณควบรวม เชื่อมาตรการรฐัเตรยีมพรอ้มเผื่อ
อนาคต ขณะ ธปท. ลัน่เป็นการส่งเสรมิ ไมบ่งัคบั 
 
'แจค็ หม่า'ทุ่มหม่ืนล.ลงทุน'ดิจิทลัฮบั'อีอีซี 
          "อุตตม" ยนืยนัอาลบีาบาทุ่ม 1.1 หมื่นลา้นบาท ผุดสมารท์ดจิทิลัฮบัในออีซี ีพรอ้มร่วมพฒันา
เอสเอม็อ ี3 หมืน่ราย ภายในปี 62 เขา้ระบบการคา้อคีอมเมริซ์ ดงึทุนนอก-นกัท่องเทีย่วจนีเทีย่วเมอืง
รองในไทย พรอ้มจบัมอืกระทรวงพาณชิยน์ า "ขา้ว- ทุเรยีน" ขายออนไลน์ในจนี 
 
กสทช.'ล้อมคอก'ผดุดาต้าเซน็เตอรส์กดัซ า้รอย'ทร'ู 
          กสทช.ยงัไม่เอาผดิทรฯู หลงัพบขอ้มลูบตัรประชาชนลูกคา้ลงทะเบยีนซมิรัว่ แจงขอรวบรวม
ผลกระทบ มาตรการเยยีวยารอบดา้นก่อนชงบอรด์กสทช. ระยะยาวใชง้บยโูซ่ สรา้ง ดาต้าเซน็เตอรก์
ลาง สร้างความมัน่ใจประชาชนข้อมูลไม่ร ัว่ไหล ด้านทรูฯยนัพร้อมดูแลหากเกิดความเสียหายใน
อนาคต ดา้น "สุภญิญา" ทวติ กสทช.ตอ้งกดดนัทรใูหร้บัผดิชอบ 
 
อนุมติั'บ้านคนจน'3.5ล้าน 
          ครม.ทุ่มงบกว่า 903 ล้าน สรา้งบา้น ให้ผูม้รีายได้น้อยและปานกลางใกลร้ถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ล าลูกกาคลองสอง ห้องชุดเริม่ที่ 8.6 แสนบาท ทาวน์เฮาส์ 3 ชัน้ เริม่ที่ 3.2 ล้านบาท คาดเสรจ็ปี 
2564 ใหส้ทิธผิูล้งทะเบยีน รายไดน้้อยไดจ้องก่อน พรอ้มก าชบัป้องกนัการซือ้เพื่อเกง็ก าไร 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ดดู "คณุปล้ืม" ร่วมรฐับาล เตรียมตัง้พรรครบั "บ๊ิกตู่"  
          ครม.แต่งตัง้ตระกูล "คุณปลืม้" นัง่ที่ปรกึษานายกฯ-ผู้ช่วยรมว.ท่องเที่ยว "ประสงค์" นัง่ปลดั
คลงั "บิก๊ตู่" ยอมรบัอ่อนการเมอืง ต้องตัง้ "สนธยา" เป็นกุนซอื ดา้น "สนธยา" ปัดเอีย่วพรรคประชารฐั 
ขณะที ่"อุตตม" เผย ถก "สมคดิ-สนธริตัน์" แลว้ แยม้เตรยีมการตัง้พรรค 
 
ซีเรียอ้างถกูจรวดปริศนาโจมตี แค่เข้าใจผิด-ยื้อตรวจอาวธุเคมี  
          สื่อของทางการซเีรยี ออกมาตีข่าวว่า ระบบป้องกนัภยัทางอากาศของประเทศเผชญิ "การ
รกุราน" ครัง้ใหม่จากจรวดปรศินาทีย่งิใส่ฐานทพัในเมอืงฮอมสแ์ละชานกรงุดามสักสัเมื่อตอนรุง่เชา้วนั
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องัคาร (17 เม.ย.) อย่างไรกต็าม ทางกองทพัซเีรยีไดอ้อกมายอมรบัในภายหลงัว่า เป็นเพยีงการแจง้
เตอืนทีผ่ดิพลาดของระบบป้องกนัภยัทางอากาศ 
 
ผดุดิจิทลัฮบัหม่ืนล.'แจค็ หม่า'มาไทยเซน็ MOU 19 เม.ย. 
          "อุตตม" เผย "แจ็ค หม่า" บินลัดฟ้ามาไทย 19 เม.ย.จรดปากกาลงนามร่วมไทย 4 ฉบับ
โดยเฉพาะผุดศูนย์ สมาร์ท ดจิทิลั ฮบั ในพื้นที่อีอีซปีระเดิมลงทุนเบื้องต้น 1.1 หมื่นล้านบาทคาด
ก่อสร้างได้ภายในปีนี้  พร้อมร่วมมือพาณิชย์เปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต ์
Tmall.com ดนัขา้ว ทุเรยีนไทยน าร่องขายผ่านออนไลน์ในตลาดจนี มัน่ใจตลาดอคีอมเมริซ์ในไทยจะ
เตบิโตอยา่งกา้วกระโดดมลูค่ากว่า 1.8 แสนลา้นบาท ในปี 2565 
 
ศิลปินแห่งชาติเตือนตลุาการ อย่าด้ือด้านก่อนถกูสาปแช่ง  
          สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯภาคเหนือออกแถลงการณ์จี้ร ื้อบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ 
พรอ้มฟ้ืนฟูสภาพป่า ชี้โครงการไม่เหมาะสมใน 4 มติ ิด้าน "มาลา ค าจนัทร"์ ศิลปินแห่งชาต ิเตอืน
กรณบีา้นพกัตุลาการ ตอ้งตระหนกัคดิในหลากหลายมติ ิทัง้กฎหมาย จติใจ และภมูศิาสตร์ 
 
เงินสะพดั 2 หม่ืนล้าน วีระศกัด์ิปล้ืมสงกรานต ์คนแห่เท่ียวเมืองรองคึก  
          รมว.ท่องเทีย่ว "วรีะศกัดิ"์ ปลืม้กจิกรรมกระตุน้ท่องเทีย่วเมอืงรองช่วงสงกรานตเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 
15 เงนิสะพดั 2 หมื่นล้าน ขณะที่ยอดผู้เสยีชวีติจากอุบตัิเหตุรวม 6 วนั พุ่ง 378 ราย โคราชสูงสุด 
เชยีงใหมบ่าดเจบ็มากสุด "บิก๊ป้อม" เผยยอดตายพุ่งเหตุรถมาก ไมส่วมหมวกกนัน็อก-เมาแลว้ขบั 
 
จ่อล้มกระดานกสทช. ขาดคณุสมบติั-ขดักม.  
          นายกฯ ย ้ายงัไม่ออก ม.44 อุ้มทวีดีจิทิลั-เครอืข่ายมอืถือ รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกให้ชดั 
หวัน่กระทบศก. พรอ้มจบัตา สนช. จ่อลม้กระดานสรรหา กสทช. อา้งคุณสมบตัไิมเ่หมาะ-ขดักฎหมาย 
ดา้น กมธ.สอบประวตัปัิดชีแ้จง อา้งเป็นมารยาท 
 
คกุ 2 ปี'ปลอด'ระงบัตัง้ขรก.ชดใช้เงิน 1.4 ล.  
          ศาลอุทธรณ์พพิากษาจ าคุก 2 ปี "ปลอดประสพ สุรสัวด"ี ไม่รอลงอาญา พรอ้มชดใช้เงนิ 1.4 
ลา้น กรณีใชอ้ านาจกลัน่แกล้งการแต่งตัง้ "วฑิูรย ์ชลายนนาวนิ" นักวชิาการป่าไม ้9 ก่อนจะอนุญาต
ประกนัตวัในราคา 4 แสนบาท ตัง้เงือ่นไขหา้มเดนิทางไปต่างประเทศ 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
แจค็หม่าลงทุนอีอีซี ลงนามเอม็โอยู4ฉบบั 19เม.ย.ดนัไทยฮบัดิจิทลั-อีคอมเมิรซ์ สะพดั1.86
แสนล. 
          ไทยเตรยีมพรอ้มรบั อาลบีาบาพบ "บิก๊ตู่" พรอ้มลงนามความร่วมมอื ควกัเงนิ 1.1 หมื่นลา้น 
ปักหมดุลงทุนออีซี ี
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          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 เม.ย.นี้  นายแจ็ค หม่า 
ประธานกรรมการบรหิารอาลบีาบา กรุ๊ป และคณะผู้บรหิาร จะเขา้เยีย่มคารวะ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล และจะเข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รอง
นายกรฐัมนตร ีถงึความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยและอาลบีาบา กรุ๊ป เพื่อประกาศแผนการลงทุน ใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดจิทิลัและส่งเสรมิบุคลากรไทยในการพฒันาทกัษะและขดีความสามารถด้านดจิทิลั -อี
คอมเมริซ์ 
 
สวทช.สอบทุจริตงบเอสเอม็อี 
          สวทช.ตัง้กรรมการตรวจสอบปมทุจรติโครงการไอแทปช่วยธุรกิจเอสเอ็มอี ขดีเส้นภายใน
สปัดาหห์น้าตอ้งรูผ้ล 
          นางจุฬารตัน์ ตันประเสรฐิ รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช.ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิกรณีที่มีการเสนอข่าวพบความผิดปกติของผู้ด าเนินการเครอืข่าย
โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) ในโครงการให้ความช่วยเหลอืธุรกิจ
เอสเอ็มอีของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง ซึ่งด าเนินงานร่วมกับ สวทช. น าบรษิัทของตัวเองเข้ามาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป้ระกอบการที ่เขา้รว่มโครงการมากถงึ 24 โครงการ 
 
ฟันบอรด์โพลาร ์ปัน้หน้ี3.6พนัล้าน 
          ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการโพลาร์กับพวก 11 ราย สร้างหนี้เทียม และลงข้อความเท็จใน
เอกสาร 
          ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ
คณะกรรมการบรษิัท โพลารสิ แคปปิตัล (โพลาร์) กับพวกรวม 11 ราย (ตามกราฟฟิก) ต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกันสร้างหนี้เทียม 3,600 ล้านบาท เพื่อให้บรษิัทเข้าสู่การฟ้ืนฟู
กจิการ รวมทัง้ลงขอ้ความเท็จในบญัชหีรอืเอกสาร เบยีดบงัเอาทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นของตนหรอื
บุคคลทีส่ามโดยทุจรติ และแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่นท า
ใหบ้รษิทัเสยีหาย 
 
ตัง้'เอกนิติ'อธิบดีสรรพากร 
          ครม.เหน็ชอบตัง้ "เอกนิต"ิ เป็นอธบิดกีรมสรรพากร แทน "ประสงค"์ ทีโ่ยกยา้ยขึน้ไปเป็นปลดั
กระทรวงการคลงัตามคาด 
          นายวสิุทธิ ์ศรสีุพรรณ รมช.คลงั เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ม ีมติแต่งตัง้ให้
นายประสงค ์พูนธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร ขึน้เป็นปลดักระทรวง การคลงั แทนนายสมชยั สจัจพงษ์ 
ทีย่ ืน่จดหมายลาออกมผีลในวนัที ่1 พ.ค. 2561 นี้ 
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สัง่เปิดทางเลิกเอสเอม็เอส กสทช.ก าชบัค่ายมือถือ เตือนลูกค้าบลอ็กข้อความ ด้านทรมููฟเร่ง
ด าเนินคดีแฮก็เกอร ์
          กสทช.หารอื 3 โอเปอเรเตอร์ บล็อกเอสเอ็มเอสดูดเงนิ พร้อมก าชบัทรูมูฟเร่งสร้างความ
เชื่อมัน่ปมขอ้มลูรัว่ 
          นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิาร คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ส านักงาน กสทช.ได้มีการเรยีกบริษัทผู้ให้
โทรศพัท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร)์ ทัง้ 3 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์ิส หรอืเอไอ
เอส บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ และบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ หรอืดแีทค เขา้มาหารอื เรือ่ง
การส่งขอ้ความ (เอสเอม็เอส) หลงัไดร้บัการรอ้งเรยีนจากประชาชนว่าไดร้บัขอ้ความที่ไม่ได้สมคัรใช้
บรกิารเข้ามาจ านวนมาก โดยตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. 2561 มปีระชาชนร้องเรยีนจ านวน 292 
เรือ่ง คดิเป็นวงเงนิ 5.82 หมืน่บาท 
 
ครม.ไฟเขียวผดุบ้านคนจนเกาะรถไฟฟ้า 
          ครม.อนุมตัเิดนิหน้าโครงการที่อยู่อาศยัผู้มรีายได้น้อยตามแนวรถไฟฟ้าล าลูกกา-คลองสอง 
820 หน่วย เงนิลงทุน 903 ลา้น 
          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารองนายกรฐัมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า 
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมตัโิครงการพฒันาที่อยู่อาศยัตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรเิวณล าลูกกา คลองสอง ใกลแ้นวรถไฟฟ้า สายสเีขยีวเขม้ เสน้ทางหมอชติ -สะพาน
ใหม่-คูคต ตามที่กระทรวงการพฒันา สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เสนอจ านวน 820 หน่วย 
วงเงนิลงทุนรวม 903 ลา้นบาท 
 
แก้กม.สลากกินแบ่งเพ่ิมส่วนแบ่ง12% 
          ไฟเขยีวแก้ พ.ร.บ.ส านกังานสลากกนิแบ่งฯ ใหม ่เพิม่ส่วนแบ่งรายไดเ้ป็น 12% เพิม่โทษขาย
ลอตเตอรีเ่กนิราคา 
          พ.ต.อ.บุญส่ง จนัทรศีร ีรองผูอ้ านวยการ ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล เปิดเผยว่า ทีป่ระชุม
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมื่อวนัที่ 17 เม.ย. 2561 ได้เห็นชอบร่างพระราชบญัญัต ิ(พ.ร.บ.) ส านักงาน
สลากกนิแบ่งรฐับาลฉบบัใหม่ โดยเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล พ.ศ. 
2517 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดรบักับค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ที ่11/2558 เรือ่ง มาตรการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลที่
มผีลบงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั 
 
สินค้าคึกเงินสะพดัสงกรานต ์
          สหพฒัน์ชีก้ าลงัซือ้สงกรานต์ 5 วนัคกึ สนิคา้อุปโภคบรโิภคโตในพื้นที่เล่นน ้า เครื่องดื่มเหล้า
เบยีรย์อดพุ่ง รา้นอาหารรายไดโ้ตกรงุเทพฯ 
          นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการ บรษิทั สหพฒันพบิูล ผู้ผลติและจดัจ าหน่ายสนิค้า
อุปโภคบรโิภคในเครอื สหพฒัน์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการจบัจา่ยของผูบ้รโิภคในช่วงสงกรานต์ระหว่าง
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วนัที่ 12-16 เม.ย. มคีวามคึกคกั โดยเฉพาะต่างจงัหวดัในพื้นที่ที่จดัเทศกาลสงกรานต์ที่เกิดการ
จบัจ่ายในส่วนสนิค้าอุปโภคและบรโิภค ส่วนในกรุงเทพฯ เริม่คกึคกัในช่วง 14 เม.ย. มคีนออกมา
จบัจา่ยใชส้อยอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 
          #ไทยรฐั 
 
รฐับาลไฟเขียวกองสลากฯออก'หวยลอตโต้' แก้ไขพ.ร.บ.เปิดช่องรอขายเกินราคาโทษถึงคุก
ขยบัรายได้ผูค้้ารายย่อย 
          ครม. ไฟเขยีวรา่ง พ.ร.บ.ส านักงานสลากฯ ฉบบัใหม่แบ่งรายไดใ้หค้นขายรายยอ่ยเพิม่จากใบ
ละ 5.60 บาท เป็น 9.60 บาท พรอ้มเพิม่โทษขายลอตเตอรีเ่กนิราคาจากเดมิปรบัแค่ 2,000 บาท เพิม่
เป็นปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน รวมทัง้หา้มขายในสถานศกึษาและขายใหเ้ดก็อายุ
ต ่ากว่า 20 ปี พรอ้มเปิดทางใหส้ านกังานสลากฯออกหวยลอตโตไ้ด้ 
 
นายกฯปรามมอ็บพระ อย่ากดดนัขวางคดี5พระเถระชัน้ผูใ้หญ่ 
          "บิก๊ตู่" ปรามพระสงฆก์ลุ่มต่างๆ ใหอ้ยูใ่นความสงบเรยีบรอ้ย อยา่ออกมากดดนัการตรวจสอบ
คดทีุจรติเงนิทอนวดั เพราะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ยนืยนัทัง้หมดท าไปตามพยานหลกัฐาน หน่วยงาน
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งรดัด าเนินการขณะที่ "พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์" ผอ.พศ.สัง่หน่วยงานรูดซปิ
ปากหา้มใหข้อ้มลู ส่วนพระชัน้ผูใ้หญ่ทีม่ชีื่อเกีย่วขอ้งต่างแปลกใจหลงัถูกแจง้ความเอาผดิ 
 
ตดัสินจ าคกุ2ปีปลอดประสพ คดีย้ายรองอธิบดีชดใช้เงินอีก1.4ล. 
          ศาลอุทธรณ์แผนกคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบ พพิากษาจ าคุก "ปลอดประสพ สุรสัวด"ี อดตี
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และใหช้ดใช้ค่าเสยีหาย 
1.4 ล้านบาท กรณียกเลิกค าสัง่แต่งตัง้และใช้ผู้อื่นย้าย "วฑิูรย์ ชลายนนาวิน" อดตีรองอธิบดกีรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ไปอยูใ่นต าแหน่งทีต่ ่ากว่าเดมิ ก่อนศาลใหป้ระกนัตวัไป 4 แสนบาท 
 
ปลาร้าไทยโกอินเตอร'์เกษตร'คมุสู่มาตรฐาน 
          กระทรวงเกษตรฯ ยกระดบัปลาร้าอาหารประจ าชาติของไทยก้าวสู่อินเตอร์ ออกประกาศ
กระทรวงก าหนด มาตรฐานปลารา้ต้องท าจากปลาไม่มพีษิ ไม่มสีารตกคา้ง เนื้อปลาต้องนุ่มสภาพผวิ
คงรูป หนังไม่ฉีกขาดมกีลิน่หอมตามลกัษณะเฉพาะ ไม่มีกลิน่ไม่พงึประสงค์ต้องไม่พบตวัอ่อนพยาธิ
ตวัจีด๊ หรอืพยาธใิบไมใ้นตบั ห้ามใชส้ี-วตัถุกนัเสยีฉลากต้องบอก ชื่อปลา วนั เดอืน ปี ผลติ วนัหยุด
อาย ุขอ้แนะน าการเกบ็รกัษา 
 
ดดูพลงัชลร่วมคสช.โชวพ์าว!แจกเก้าอ้ี2ลูกเป๊าะอตุตมจ่อตัง้พรรค 
          ครม. "บิ๊กตู่" ขยบัหลงัสงกรานต์ โชว์พลงัดึงดูดตระกูล "คุณปลื้ม" ร่วมวงตัง้ "สนธยา" ที่
ปรกึษานายกฯ ฝ่ายการเมอืง "อทิธพิล" ผช.รมว.การท่องเทีย่วฯ "ประยทุธ"์ ยนัจ าเป็นตอ้งมคีนเหล่านี้
เขา้มาบา้งแต่จอ้งเขมง็คน พท.นดัออกรอบ "สะสมทรพัย"์ "สนธยา" ปัดปทูางรว่มหอลงโรงพลงัประชา
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รฐั โต้ลัน่ไม่ได้ถูกดูดแค่มาช่วยงาน มต ิครม.ตัง้ "ประสงค์" ปลดัคลงัคนใหม่ "เอกนิต"ิ ขึน้ชัน้อธบิดี
สรรพากร ดนั "ภูมศิกัดิ"์ หลาน "สมคดิ" นัง่ ผอ.สบน.โยก "ทศพร" ไปสภาพฒัน์ "อภศิกัดิ"์ รบัดนัคน
หนุ่มไฟแรง "อุตตม" รบัถก "สมคดิ-สนธริตัน์" แต่ยงัอยู่ในขัน้เตรยีมการตัง้พรรค "ภูมธิรรม" แซวผูน้ า
อย่าตีโพยตีพายแค่คนเขาเล่นกีฬากัน "นิพิฏฐ์" สวน "มีชัย" ปาฏิหารยิ์กฎหมายน่าสะพรึงกว่า
อุกกาบาตตก สนช.ป่วนอกีจอ้งลม้กระดานสรรหา กสทช. 
 
แห่รอเท่ียว'วนัไหลพทัยา'สงกรานต6์วนัตาย378ศพ 
          แห่เล่นน ้าวนัไหลบางแสนวนัสุดท้ายขณะที่นักท่องเทีย่วทยอยเดนิทางเขา้พทัยา เตรยีมเล่น
สาดน ้าวนัไหลนาเกลอื-พทัยา ส่วนการเดนิทางกลบัจากเที่ยวฉลองสงกรานต์ ท าใหถ้นนสายอสีานมี
รถหนาแน่นแต่เคลื่อนตวัได้ด ีส่วนรถ บขส.และรถไฟชุมทางหาดใหญ่มผีู้โดยสารไปใช้บรกิารอย่าง
คึกคัก ปภ.เผยยอดอุบัติเหตุสะสม 6 วัน มี 3,418 ครัง้ มีผู้ เสียชีวิต 378 รายเจ็บ 3,575 คน 
นครราชสมีาแชมป์ยอดตายสะสมสูงสุด 19 ราย เชยีงใหม่ อุบตัเิหตุสะสมสูงสุด นายกฯ เผยสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากละเมดิกฎหมาย โดยเฉพาะรถ จยย.ไมส่วมหมวกกนัน็อกเมาขบั 
 
ออเจ้า'ใบ้หวย'เบลล่ารบัพดูตามบท ดีใจท่ีให้โชครวยถ้วนหน้าแฟนคลบัลุ้นรอขออีกงวด 
          แม่หญิงการะเกดดใีจที่ได้เป็นคนน าโชคให้แฟนละครรบัทรพัยจ์ากเลข 29 ที่กล่าวในละคร
ตอนอวสาน แต่อยากให้คดิว่าละครให้โชคมากกว่าเป็นตวัเองให้ เผยคนรอบขา้งถูกเลขนี้หลายคน
ยกเวน้ครอบครวั สุดปลืม้แฟนคลบัใหก้ าลงัใจลน้หลาม ด้านชาวบุรรีมัยเ์ฮโลเซลฟ่ีกบันางเอกสาวคน
ดงั พรอ้มร่วมควกัเงนิสมทบบุญสรา้งโบสถ์กบัเบลล่าที่วดัโพธิศ์รตีรวีนาราม ที่เจา้ตวัสละทุนทรพัย์
สรา้งมาตัง้แต่ละครยงัไมอ่อนแอร ์ 
 
          #เดลนิิวส ์
 
สงกรานตด์ ุ6 วนัดบั 378 ศพ บ๊ิกตู่อ่อนใจตาย-เจบ็พุ่ง 
          ตรวจรถยนต์ไปนับล้านคัน ใช้ก าลังคน 6 หมื่นตัง้ด่านตรวจกว่า 2,000 แห่ง "นายกฯ
ประยทุธ"์ อ่อนใจยอดบาดเจบ็ลม้ตายบนทอ้งถนนช่วงสงกรานตย์งัพุ่งฉุดไมอ่ยู ่ศปถ.แจง 16 เม.ย.วนั
เดยีวตาย 49 เจบ็ 464 คนรวม 6 วนัอนัตรายพรากชวีติคนใชร้ถใชถ้นนไปแลว้ 378 คน โคราชยงัรัง้
ยอดตายสะสมสูงสุด เชยีงใหม่เจบ็อนัดบัหนึ่ง คาดครบ 7 วนัทุบสถติปีิ 60 "บิก๊ป๊อก" รบัใชก้ฎหมาย
อย่างเดยีวแก้อุบตัเิหตุสงกรานต์ไม่ได้เหตุรถสญัจรกนัมากและขาดส านึก เลง็ล้อมคอกหามาตรการ
สรา้งความตระหนักให้ประชาชนรกัตวักลวัตายกนัเอง คสช.ยดึรถเมาขบั 13,964 คนั บอกเจา้ของ
ทยอยไปเอาคนืไดแ้ลว้ ส่วนรถทีถู่กด าเนินคดตี้องรอผลสิ้นสุดก่อน ทมีโฆษกตร.ชีภ้าพรวมเรยีบรอ้ย
ขอ้หาไม่สวมหมวกอนัดบัต้นถูกจบักุม "รมว.การท่องเทีย่วฯ" โว สงกรานต์ปีนี้เงนิสะพดั นักท่องเทีย่ว
จดัเตม็ชุดไทย เมอืงรองสถานทีพ่กัถูกจองเตม็หลายแห่ง ขณะทีส่ตัหบีเริม่แลว้งานวนัไหล 
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500 ชีวิตหวิดม้วย ล่าป่วนรถไฟ เอาแผน่เหลก็ขวางราง บ๊ิกรฟท.ปาเสธฟันธง โยงเหตุต่อต้าน'
ทางคู่' 
          มา้เหล็กระทกึ พุ่งชนแผ่นเหลก็ขวางราง จุดตดักุยบุรปีระจวบครีขีนัธ์กลางดกึท าผู้โดยสาร
เกอืบ 500 ชวีติผวา คนขบัเผยโชคดชี่วงเขา้สถานี เลยชะลอความเรว็ ไม่ตกราง แต่รถเสยีหายวิง่ต่อ
ไม่ได ้ดา้น ผูก้ารฯจงัหวดั ลงพืน้ทีส่ ัง่การล่าเอง พบจุดขโมยแผ่นเหลก็กัน้น ้าคลองชลประทาน ห่าง 8 
กม.มหีลกัฐานถุงมอืคนรา้ย ด้าน รอง ผวจ. ยนัในจงัหวดัเกดิเหตุหลายครัง้ แต่ไม่ฟันธงเหตุขดัแยง้ 
สัง่คุมเขม้เสน้ทาง ขณะรองผูว้่าฯรฟท. เลีย่งตอบปมเหตุ กระแสคดัคา้นสรา้งรถไฟทางคู่สายใต้ 
 
2 พ่ีน้อง'คณุปล้ืม'ผงาด บ๊ิกตู่ตัง้'สนธยา'นัง่กนุซือ 'อิทธิพล'ขึ้นชัน้ผูช่้วยรมว.ท่องเท่ียว นายกฯ
ลัน่ไม่เคยรงัเกียจนักการเมือง 
          ดงึ "สนธยา" นัง่กุนซอืการเมอืง "อทิธพิล" ขึน้ชัน้ผู้ช่วย รมว.การท่องเทีย่วฯ "บิก๊ตู่" ปัดเพื่อ
ประโยชน์ตวัเอง หลงั ครม. ตัง้พี่น้อง "คุณปลื้ม" ร่วมรฐับาล ลัน่ไม่รงัเกยีจนักการเมอืง เมนิตอบจ่อ
ผนึกพลงัชล ชี้ "ยงัไม่ตัง้รฐับาลเลย" วอนหลงัสงกรานต์หยุดขดัแย้ง ให้ประเทศเดนิหน้าสู่เลอืกตัง้ 
"สนธยา" ชี้รบัเก้าอี้เพื่อช่วยชาติ ขอเป็นคนกลางบูม "อีอซี"ี ยงักัก๊ร่วมพลงัประชารฐั ด้าน ครม.ไฟ
เขยีว "ประสงค"์ ขึน้แท่นปลดัคลงัคนใหม ่ส่ง "ทศพร" ไปเลขาสภาพฒัน์ จบัตา "เพื่อไทย" ยกทพัใหญ่
วนันี้ บุกตีกอล์ฟสนามตระกูล "สะสมทรพัย์" ไรเ้งา "เผดมิไชย" ยงัอยู่ต่างประเทศ "ภูมธิรรม" เย้ย 
"ประยุทธ์" อย่าห่วง-แค่ออกก าลังกาย "พรเพชร" ยันสนช. พร้อมแจงศาลรธน. ยื่นตีความร่าง
กฎหมายส.ส. ขณะทีศ่าลประกนัตวั "ปลอดประสพ" 4 แสน หา้มออกนอกประเทศ ปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ 
ยกเลกิค าสัง่ "วฑิรูย"์ ขึน้ซ ี9 
 
ปปช.เด้งรบัสอบ 5 พระเถระ เร่งสะสางปมฉาวโฉ่เอ่ียวคดีเงินทอนวดั 
          "ประธาน ป.ป.ช." สัง่เร่งคลี่ปม 5 พระเถระชัน้ผู้ใหญ่ เอี่ยวเงนิทอนวดั งบประมาณอุดหนุน
การศกึษาปรยิตัธิรรม และงบประมาณเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากมมีูลตัง้อนุกรรมการไต่สวนทนัท ี
ยนัมอี านาจสอบทัง้รฐั-พระ-เอกชน ทีเ่ขา้ขา่ยสนับสนุนเจา้หน้าทีร่ฐัท าทุจรติ หรอืใครทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่
ตน้ทางจนถงึปลายทาง ขณะที ่5 พระเถระแปลกใจ เพราะไม่เคยมเีจา้หน้าที ่ป.ป.ช.มา สอบเลย "บิก๊
ตู่" ย า้เป็นตามขัน้ตอนกฎหมาย เหมอืนคดอีื่นทัว่ไป วอนอยา่เคลื่อนไหวเพราะไมเ่กดิประโยชน์ 
 
เปิดทางผดุ'ลอตโต' ไฟเขียวเพ่ิมแจก๊พอตใช้'เงินรางวลั'ตกค้าง 
          "บิก๊ตู่" ไฟเขยีวสลากฯ เปิดทางออกผลติภณัฑ์ใหม่ "ลอตโต"-เพิม่แจ๊กพอต หลงัไม่มคีนถูก
รางวลัมาขึน้เงนิ ตะลงึงวดละ 100-200 ล้านบาท ภายใน 1 ปีมยีอดเงนิ 2,400-4,800 ล้านบาท ลัน่ 
หวยชุดสิน้ปีนี้มชีวัร ์ขู ่ขายในสถานศกึษา-ใครขายหวยแพงเดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี เจอคุก-ปรบัเงนิ 
 
24 จว.อ่วม'sพาย'ุถล่ม'โฟร'์ ระทึก เสาไฟโค่น!ทบัรถ-บ้าน 
          พายฤุดูรอ้นถล่มหนัก "ปภ." ระบุ "เหนือ-อสีาน-กลาง" อ่วม 24 จว. ดบัสงัเวยแลว้ 2 ศพ สลด
ชาวนาพจิติร ถูกฟ้าผ่าตายสยองกลางทุ่งนาเป็นศพที่ 3 "โคราช" ฝนกระหน ่ า คนกลบักรุงรอ้งจ๊าก 
ถนนมติรภาพน ้าท่วมรถตดิยาวเหยยีด 10 กม. ขณะทีเ่มอืงกรุงกระอกัฝนถล่มทัว่พื้นที ่เสาไฟนับสบิ



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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