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กรงุเทพธุรกจิ  
 
ผา่ 3 ตวัเตง็ชิงบงกช-เอราวณั วดัก าลงั'ปตท.สผ. - เชฟรอน - มบูาดาลา' 
          พลงังานส่ง"ปตท.สผ."ลงชงิแข่งประมลู 2 แหล่งก๊าซในอ่าวไทย ขณะทีเ่ชฟรอน ประมลูอย่าง
น้อย 1 แหล่ง แนะจบัตา"มูบาดาลา" ร่วมวง นักวชิาการชี้ทุนยกัษ์ปิโตรเลยีมทัง้ 3 กลุ่ม มชีื่อเสยีง
ระดบัโลกการนัตี ฐานะการเงนิแกร่ง พรอ้มเชื่อเงื่อนไข"ทโีออาร"์รดักุม มัน่ใจประเทศ ได้ประโยชน์
สงูสุด ดา้น ปตท.สผ.ยนืยนัจบัมอืโททาลรว่มประมลูบงกช 
 
ห่วง'พีเอสซี'ฉุดลงทุนตวัถ่วงขัน้ตอนล่าช้า 
          นกัวชิาการชีข้อ้ดเีปิดประมลูแหล่งเอราวณั-บงกช ภายใต้ระบบสญัญาแบ่งปัน ผลผลติ รฐัเป็น
เจา้ของแหล่งก๊าซมสี่วนร่วมบรหิาร ชี้ผลประโยชน์ประเทศไม่ต่างจากระบบสมัปทาน แต่ขอ้เสยีอาจ
ความล่าชา้ในขัน้ตอนตดัสนิใจลงทุน "พรายพล"แนะรฐัใชโ้มเดลเจดเีอตัง้องคก์รประสานการผลติตาม
ระบบพเีอสซ ี
 
3ชาติผนึก'เชลล'์ฟ้ืนแอลเอน็จีแคนาดา 
          ชาตเิอเชยีห่วงสภาพแวดลอ้ม เร่งใชพ้ลงังานสะอาด บรษิทัจนี เกาหลใีต้ ญี่ปุ่ น และเชลลร์่วม
เดนิหน้าโรงงานก๊าซธรรมชาตเิหลวแคนาดา หลงัจากโครงการชะงกัมานาน ผู้บรหิารส านักงานคลอง
ปานามาเผย การขนส่งแอลเอ็นจ ีข้ามคลองปานามาอาจเพิ่มถึง 5 เท่าในปี 2563 เนื่องจากสหรฐั
ขยายก าลงัการผลติ ผนวกกบัความตอ้งการน าเขา้ในเอเชยีสงูขึน้ 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา  
 
คสช.ตัง้พรรคต้องสร้างความหวงั ช้ีบทเรียน'ดดูส.ส.'พาล้มเหลว  
          อดตีโฆษกพนัธมติรฯ ระบุ คสช. มสีทิธติัง้พรรค แต่รปูแบบวธิกีารต้องสรา้งความหวงัให้แก่
ประชาชน แนะดูบทเรยีนการดูด ส.ส. ในอดตี เป็นส่วนหนึ่งของการเมอืงที่ล้มเหลว "อลงกรณ์" ชี ้
"พลงัดูด" ต้นเหตุวงจรอุบาทว์ เตือนอย่าเดนิหลงทาง "วษิณุ" ยนัลงพื้นที่ไปแก้ปัญหา ไม่ใช่ไปดูด 
ส.ส. 
 
แกง๊'โกงคนจน' ได้ย้ายเล่ือนขัน้ ท า'แบงกอ์อนไลน์'  
          แฉมอืขวา ผอ.ศูนยค์ุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ขอนแก่น ไดร้บัมอบหมายงานส าคญั เขา้ระบบธนาคาร
ออนไลน์ แถมเลื่อนต าแหน่งแบบขา้มสายงาน 
 
กลุ่มขอคืนป่าดอยสเุทพลัน่ ไม่ร่วมสงัฆกรรม หลงัศาลขออยู่บ้านพกั 10 ปี  
          กลุ่มขอคนืพืน้ทีป่่าดอยสุเทพ โพสต์ขอ้ความสวน อดตี ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ทีบ่อกว่า การ
รือ้บ้านพกัตุลาการผดิ กม. ขออยู่ไป 10 ปีก่อน ถ้าการฟ้ืนฟูสภาพยงัไม่ดขีึน้ ค่อยมาพจิารณากนัอกี
ครัง้ ซดั อยู่ไดก้อ็ยู่ไป!! ใหม้นัรูก้นัไประหว่าง "คนเชยีงใหม่กบัคนหมู่บา้นป่าแหว่ง" ใครมนัจะแน่กว่า
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กัน ประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับคนบ้านป่าแหว่ง พร้อมขอให้ช่วยกันโพสต์ คนละหนึ่งภาพ 
แสดงออกถงึการคดัคา้น 
 
ชูบอรด์รฟท.ใหม่แก้งานอืด ดนั'วรวฒิุ'เร่งทางคู่เฟส2  
          จบัตาบอร์ด ร.ฟ.ท. ผ่าวิกฤต ดัน "วรวุฒิ มาลา" ขึ้นรกัษาการผู้ว่ าฯ หวังแก้ปัญหาการ
บรหิารงานภายใน ขณะที่ ค าสัง่ คสช.เดิม ที่ตัง้ "อานนท์" รกัษาการ ยังไม่ยกเลิก ด้าน "ปลัด
คมนาคม" เผยรถไฟ มภีารกจิมากแต่คนท างานน้อย ชี้ต้องปรบัปรุงการบรหิารใหม่ เร่งทางคู่เฟส 2 
เปิดประมลูในปีนี้ตามเป้า 
 
'วิษณุ' ท้าฟ้องปมคว า่กสทช. ยนัคนเก่าเข้าสรรหาใหม่ได้  
          รองหวัหน้า ปชป. มอง 3 ปมปัญหา เบื้องหลงั สนช. คว ่า กสทช. ไม่ชอบมาพากลตัง้แต่
กระบวนการสรรหา เหตุ ดนัคนมเีอี่ยวสื่อนัง่เก้าอี้ เรยีกรอ้ง สรรหาใหม่ ต้องโปร่งใส ดา้น "วษิณุ" ยนั 
สนช. มสีทิธิค์ว ่า กสทช. ปมคุณสมบตัไิด้ แจงมเีอกสทิธิ ์กม. คุ้มครอง ชีค้นที่ถูกโละ เขา้รบัการสรร
หาใหมไ่ด ้ปัดตอบสปัดาหห์น้ารูผ้ลเยยีวยา "ค่ายมอืถอื-ทวีดีจิทิลั" หรอืไม่ 
 
รวบหนุ่มกรูนัูกลงทุนไลฟ์สด ซ้อมแฟนโชว-์ยกัยอกเงิน6ล.  
          แอดมนิเพจ ไลฟ์สดซอ้มแฟนสาว แถมขู่ฆ่า ต ารวจ-ชาวโซเชยีล แห่ตามก่อนช่วยเหลอืหญงิ
สาวส าเรจ็ ในคอนโดมเินียมย่านซอยซอยนวมนิทร ์แต่ใชเ้วลากว่า 2 ชัว่โมง จงึยอมเปิดประตู ปล่อย
แฟนสาว พบใบหน้าบวมปูด ศีรษะและมือได้รบับาดเจ็บ อ้างโกรธแฟนคบชู้ ต ารวจรวบตัวไว้
ด าเนินคดตีามกฎหมาย 
 
เตรียมเปิดกม.ปฏิรปูตร.ฉบบั'บุญสร้าง'  
          "วษิณุ" ระบุ ยกรา่ง พ.ร.บ.ต ารวจใหม่ทัง้ฉบบักไ็มเ่ป็นปัญหา ขอใหเ้รว็ ยนัชุด "บุญสรา้ง" ท า
ไวไ้มเ่สยีของ น ามาต่อยอดได ้แยม้อาจเหน็เป็นรปูธรรมในอกีไมก่ีว่นัขา้งหน้า 
 
โพสตท์เูดย ์ 
 
ย่ืนปรบัขึ้นราคาชุดนักเรียน5%เหตตุ้นทุนพุ่ง 
          ชุดนักเรยีนเตรยีมขอปรบัขึน้ ราคา 10-15 บาท ชีต้้นทุนเพิม่จากค่าแรง-วตัถุดบิ พาณิชยเ์ลง็
ถกผูป้ระกอบการจดั แบก็ทสูกูล 
          รายงานข่าวจากผูผ้ลติเสือ้ผา้และจ าหน่ายชุดนักเรยีน เปิดเผยว่า เตรยีมยื่นขอปรบัราคาขาย
ชุดนักเรยีนกบักรมการค้าภายใน หลงัโดนกระทบจากการปรบัขึ้นค่าจา้งขัน้ต ่าวนัละ 5-22 บาททัว่
ประเทศ เพราะผู้ผลติเสื้อผ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นกลุ่มที่มกีารใช้แรงงานจ านวนมาก จงึมี
ตน้ทุนสูงกว่ารายใหญ่หรอืผูส้่งออกเสือ้ผา้ คาดราคาชุดนกัเรยีนน่าจะปรบัเพิม่ 3-5% หรอืเฉลีย่ 10-15 
บาท/ชุด 
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ร้านทองดูดงบสวทช. ปูดกรรมการจากเอแบคผลประโยชน์ทบัซ้อน น ากิจการครอบครวัขอ
เงินเอสเอม็อี 
          พบเครอืข่ายร้านทองของกรรมการเอแบคคว้าเงนิอุดหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ของ สวทช.มาก
ทีสุ่ด 
          หลงัจากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ไดต้ัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิผู้ด าเนินการเครอืข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(ITAP) ของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั หรอืเอแบค น าบรษิทัตนเองมาเขา้ร่วมโครงการเพื่อช่วยธุรกจิเอส
เอ็มอ ีและไม่ไดล้งพืน้ที่ตรวจสอบบรษิทัที่เขา้ร่วมโครงการตามขอ้ก าหนด ITAP นัน้ ล่าสุดพบขอ้มูล
ว่าอาจารย์เอแบคซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาโครงการได้น ากิจการของตัวเองมายื่นขอเงนิให้เพื่อน
อาจารยล์งนามรบัรอง พรอ้มใชร้า้นคา้ทองของครอบครวันบัสบิรายมายืน่ขอเงนิดว้ย 
 
รฐัปัน้สตารท์อพัอืด 
          กองทุนรว่มทุน 3 แบงกร์ฐั ยอดยงัอดื ระเบยีบราชการไมย่ดืหยุน่หนุนสตารท์อพัเกดิยาก 
          กระทรวงการคลงัรายงานความคบืหน้ามาตรการเพื่อสนับสนุนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม หรอืเอสเอม็อ ีว่า มาตรการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการ
ร่วมลงทุน หรอืเวนเจอรแ์คปปิตอล ทีม่วีงเงนิ 6,000 ล้านบาท แบ่งกนัตัง้กองทุนแห่งละ 2,000 ล้าน
บาท ของ 3 ธนาคารเฉพาะกจิของรฐั ไดแ้ก่ ธนาคารออมสนิ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรอื ธพว. และธนาคารกรุงไทย ปรากฏว่า ผลด าเนินงานล่าสุด ณ วนัที ่
28 ก.พ. 2561 มยีอดอนุมตัสินิเชื่อรวมยอดรว่มลงทุนเป็นวงเงนิเพยีง 964 ลา้นบาท 
 
เร่งรฐัดนัดิวต้ีโซนบมูศก.สงขลา 
          เอกชนหนุนรฐัเร่งเปิดโครงการดวิตี้ฟรโีซนด่านนอก ปาดงัเบซาร ์เชื่อมรฐัเคดาห์ รฐัปะลสิ 
กระตุน้การคา้การลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
          นายสมพร สริโิปราณานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาหอการค้าจงัหวดัสงขลา และ
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนสนับสนุนเต็มที่ขอให้รฐับาลเร่ง
ผลกัดนัโครงการดวิตี้ฟรโีซนที่บรเิวณด่านนอกและด่านปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา เชื่อมโยงรฐัเคดาห ์รฐั
ปะลสิ ของมาเลเซยี หลงัจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(มอ.) ไดท้ าการศกึษาเทยีบเคยีงโครงการ
ดวิตีฟ้ร ีมาเลเซยีและเมยีนมาทีก่ าหนดเปิดด่านแลว้ 24 ชัว่โมง เช่นเดยีวกบัด่านนอกและปาดงัเบซาร์
กจ็ะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย.นี้เป็นต้นไป มแีต่ผลดมีากกว่าผลเสยี เพราะจะน าพาใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
ห่วงกม.คมุเงินดิจิทลั ฉุดสตารท์อพั สกดัไทยก้าวสู่ผูน้ าศนูยก์ลางบลอ็กเชนในอาเซียน 
          สมาคมไทยบลอ็กเชนเตรยีมยื่นหนังสอืถงึ รมว.คลงั วนัที ่24 เม.ย.นี้  พรอ้มออกแถลงการณ์ 
ห่วงกฎหมายสกุลเงนิดจิทิลั 
          นายประเวทย์ ตนัติสจัจธรรม เลขาธกิารสมาคมไทยบล็อกเชน ได้ออกแถลงการณ์ในนาม
สมาคมไทยบล็อกเชน โดยระบุว่าหลังจากที่ได้ร ับฟังชี้แจงร่างกฎหมายควบคุมเงินดิจิทัลจา
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กระทรวงการคลงั เมื่อวนัที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา รูส้กึเป็นกงัวลใจอย่างมากทัง้ในแง่ของผู้ประกอบการ
สตารท์อพั รวมถงึการศูนยเ์สยีโอกาสความเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) และ
การเป็นผูน้ าเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
ออมสินลุ้นจีดีพี4.2% ห่วงหน้ีทุบก าลงัซ้ือ 
          ออมสนิเชื่อการลงทุนภาครฐัดนัจดีพีปีีนี้โต 4.2% ตามเป้า แนะจบัตาความชดัเจนเลอืกตัง้ หนี้
ครวัเรอืนกบัเอสเอม็อถ่ีวงก าลงัซือ้ 
          นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิ 
และเศรษฐกจิฐานรากธนาคารออมสนิ คาดว่าเศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 จะขยายตวั 
4% เท่ากบัไตรมาสก่อน และตลอดทัง้ปี 2561 มแีนวโน้มขยายตวัดขีึน้อยู่ 4.2% เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่าน
มาทีอ่ยู่ 3.9% จากภาคการส่งออกและการท่องเทีย่วทีย่งัคงขยายตวัไดด้ต่ีอเนื่อง ประกอบกบัการเร่ง
ใช้จ่ายของภาครฐัทัง้การลงทุนและเม็ดเงนิกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัฐานราก จะเป็นตวัเร่งให้การ
บรโิภคภาคเอกชนมกีารขยายตวัมากยิง่ขึน้ 
 
บอลโลกเงียบกระทบจดัทวัรด์ฟูาดแข้งร่วง 
          เวลิดแ์พลนเน็ตชี้ฟุตบอลโลก 2018 ยงัไรก้จิกรรมกระตุ้นตลาดไทย หวัน่ฉุดยอดขายทวัรไ์ม่
คกึ 
          นายชาตร ีตัง้เธยีรกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เวลิด ์แพลนเน็ต อนิเตอรเ์นชัน่แนล เปิดเผย
ว่า ภาพรวมกระแสฟุตบอลโลก 2018 ในปีนี้ ค่อนขา้งเงยีบไมค่กึคกั เมื่อเทยีบกบัการแขง่ขนัในหลาย
ครัง้ทีผ่่านมา เนื่องจากไม่มกีระแสโปรโมท การจดักจิกรรม ออนกราวดข์องสนิคา้บรกิาร รวมถงึความ
ชดัเจนของการถ่ายทอดสด 
 
กฟผ.ห่วงไฟฟ้าภาคใต้วิกฤต 
          กฟผ.หวัน่ไฟฟ้า ภาคใต้ไม่พอในปี 2563 หากพกีเกดิกลางคนื รมว.พลงังานสัง่ท าสายส่งขน
อม-สุราษฎร ์6,000 ลา้น รองรบั 
          นายกรศษิฏ์ ภคัโชตานนท์ ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า 
ขณะนี้ กฟผ.มคีวามกงัวลด้านความมัน่คงระบบผลติไฟฟ้าภาคใต้ในปี 2563 ที่มคีวามเสี่ยงจะ ไม่
เพยีงพอ เนื่องจากความต้องการ ใชไ้ฟภาคใต้สูงสุด (พกี) เมื่อปี 2560 อยู่ที ่2,642 เมกะวตัต์ ขณะที่
โรงไฟฟ้าหลกัคอืจะนะและขนอมผลติไฟฟ้า ไดจ้รงิ 2,024 เมกะวตัต์ 
 
ธรุกิจใช้แอพวดัอารมณ์คนยิงโปรดนัยอด 
          ธุรกจิควงบคีอน แอพพลเิคชัน่ วดัอารมณ์คนตาม โลเกชัน่ เป็นเครื่องมอืยงิโปรโมชัน่แบบ
เรยีลไทมก์ระตุน้ยอด 
          นายจารติร ์สทิธุ หวัหน้าฝ่ายบรหิารจดัการ ไอดซี ีประเทศไทย เปิดเผยว่า กลยทุธต์ลาดกลุ่ม
คา้ปลกี อาท ิเดอะมอลล ์เซน็ทรลั ใชบ้คีอน หรอือุปกรณ์ทีต่ดิมากบัสมารท์โฟนปล่อยสญัญาณในรศัม ี
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200 เมตร ท าให้สินค้าและแบรนด์รบัรู้ถึงข้อมูลต าแหน่งของลูกค้าและส่งโปรโมชัน่แบบเรยีลไทม ์
ขณะทีแ่อพพลเิคชัน่ทีส่ามารถวดัอารมณ์ของคนจะยิง่ท าใหก้ารท าตลาดไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
การบินไทยคาดก าไรไตรมาสแรกแตะ7พนัล้าน 
          การบินไทยเผยก าไรไตรมาสแรกแตะ 7,000 ล้าน เร่งขายเครื่องเก่ากระตุ้นก าไรปี 2561 
เตรยีมเสนอแผนฟ้ืนฟูใหมต่่อ คนร. 
          แหล่งข่าวจากบรษิทั การบนิไทย เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบรษิทั ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2561 นัน้ถอืว่ามแีนวโน้มทีด่ ีหลงัพบว่ามลูค่าก าไร ในไตรมาสดงักล่าวจะอยู่ทีป่ระมาณ 7,000 
ล้านบาท โดยการบินไทยจะเร่งขายเครื่องบินเครื่องเก่าที่จอดทิ้งไว้เพื่อเพิ่มยอดก าไรให้กับผล
ประกอบการตลอดปี 2561 นี้ ขณะที่ไตรมาส 2 ของปีนี้ ได้มกีารวางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า
แลว้ เนื่องจากเป็นช่วงโลวซ์ซีัน่ 
 
ไทยรฐั  
 
สาวงาม-ผา้ไทย สวย4ภาค มาจากหนองบวัล าภ ูน่าน-สิงหบ์รีุ-ยะลา สาวสริุนทรน์ าป๊อป 
          ผูค้นคกึคกัเที่ยวชมงาน "ใต้ร่มพระบารม ี236 ปีกรุงรตันโกสนิทร"์ ส านักงานศลิปวฒันธรรม
รว่มสมยั จดัประกวดกุลสตรศีรรีตันะโกสนิทร ์ประจ าปี 2561 ทีน่ าผา้ทอ้งถิน่ 4 ภาค มาแต่งกายแบบ
รว่มสมยัไดอ้ย่างงดงาม อนุรกัษ์ความเป็นไทย ผลสาวงามจากน่านควา้รางวลัจากชุดผา้ไทยเสน้ใยข่า
และใยฝ้าย ตามด้วยสาวสงิห์บุร ีหนองบวัล าภู และยะลา ด้านกระแสละครออเจา้ยงัไม่จบ "วษิณุ" ชี้
หน้าทีค่นไทยศกึษาประวตัศิาสตรไ์ม่อยากใหก้ระแสจบไปตามละคร วรีะศกัดิห์นุนส่งออกละครไทยไป
โกอนิเตอร ์
 
แห่ขนัหมากคะนองหนักยิงปืนฉลองถกูเดก็เจบ็3 
          พวกคะนองมอืยงิปืนในขบวนแห่ขนัหมากกระสุนทะลุถูกเด็ก 3 พี่น้องบาดเจบ็ เหยื่อยนืดู
ขบวนแห่ในบา้นทีอ่ยู่ตดิกบับ้านเจา้สาว จงัหวะรบัขนัหมากมเีสยีงปืนดงัสนัน่ยงิเขา้ป่ากลว้ยขา้งบ้าน
กระสุนทะลุไปโดนเด็กทัง้สามรอ้งลัน่เลอืดโชก แม่ถึงกบัตกใจรบีพาส่งรพ. หลงัเกิดเหตุมคีนมาขอ
เคลยีรร์บัผดิชอบค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมด แต่พ่อเดก็ไมย่อมยนืกรานเอาตวัมอืปืนมารบัโทษใหไ้ด้ 
 
เซก็ซ์หมู่-สวิสวิงก้ิง จบัคู่ 28 คน โรงแรมท่ีพทัยา นอภ.บุกทลายคาหนังคาเขา รวบเจ้าของคน
จีนกบั3พนง.ลงในเวบ็เกบ็หวัละ 1,500 บาท 
          นายอ าเภอสนธกิ าลงับุกทลาย "ปารต์ี้เซ็กซ์หมู่ " ในโรงแรมกลางเมอืงพทัยา ถึงกบัผงะพบ
คู่รกัชายหญงิจากหลายเชือ้ชาต ิ14 คู่ ก าลงัจบัคู่ร่วมรกักนัอยู่ในหอ้งแบบไม่อายใคร มคีนไทยร่วมวง
อยู่ด้วย 8 คน เป็นหญงิ 5 คน ชาย 3 คน คุมตวัชาวจนีเจา้ของโรงแรมพรอ้มพนักงานหญงิอกี 3 คน 
ด าเนินคดสี่วนคู่สวงิกิ้งถูกด าเนินคด ี1 คน เป็นชาวฟิลปิปินสเ์หตุหนังสอืเดนิทางหมดอายุ ทีเ่หลอืท า
ประวตัแิลว้ปล่อยตวัไป เผยมกีารประกาศผ่านเวบ็ไซต์ในต่างประเทศเชญิชวนให้ผู้ที่มรีสนิยมแลกคู่
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นอนเข้าร่วมปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทต่อคืน ผกก.เตรยีมท าหนังสอืถึง
อ าเภอสัง่ปิดโรงแรมแลว้ หลงัพบว่าเปิดเถื่อนมานานกว่า 5 ปีพรอ้มสัง่ปรบัอกี 18 ลา้นบาท 
 
สงกรานตม์อญคึกวนัไหลบ้านบึงแน่น 
          สงกรานต์มอญพระประแดงสุดคกึคกัคนทะลกัแห่เล่นน ้าอย่างสนุกสนานเตม็ถนน แทบไม่มทีี่
ยนื โดยเฉพาะถนนสุขสวสัดิก์บัปู่ เจา้สมงิพราย ท่ามกลางอากาศที่รอ้นระอุขณะเดยีวกนั ต้องระดม
เจา้หน้าทีท่ ัง้ต ารวจและอาสาสมคัรกว่าครึง่พนัดแูลความสงบ ส่วนวนัไหลบา้นบงึสนุกไมแ่พก้นั 
 
ลอบผลิตปุ๋ ยรง.เครือเมจิกฯ อย.ถอนอนุญาตห้ามขายทุกชนิด 
          ต ารวจลุยค้นโรงงานผลติเครื่องส าอางในเครอืเมจกิสกนิฯ ย่านคลองหลวง พบนอกจากผลติ
อาหารเสรมิแลว้ ยงัพบว่าผลติปุ๋ ยดว้ย ยดึเอกสารมาตรวจสอบจ านวนมาก สอบเครยีดผูต้้องหา 6 คน
ที่จบัแล้วทุกคนให้การปฏิเสธ โดยเฉพาะเจ้าแม่เมจกิสกินฯ "วรรณภา พวงสน" ให้การยนั ไม่ได้
หลอกลวง ลูกคา้ทุกคนรูว้่าสนิคา้ดหีรอืไม่ด ีไม่ไดไ้ปบงัคบัขาย แต่ซือ้ไปใชจ้ านวนมากเอง จะบอกว่า
ฉ้อโกงประชาชนไม่ได้ เลขาฯอย.แถลง ระงบัการผลติและขายเครื่องส าอางทุกรายการที่ผลติโดย
บรษิทัเมจกิสกนิฯ ใครยงัฝ่าฝืนขายอยู่ถอืว่าจ าหน่ายอาหารปลอมมโีทษจ าคุกตัง้แต่ 6 เดอืนถงึ 10 ปี
ปรบัตัง้แต่ 5,000-100,000 บาท 
 
หนุ่มไลฟ์สด!ซ้อมแฟนสาว ใบหน้ายบัเยิน-เครียดปันใจ 
          หนุ่มนกัลงทุนซือ้ขายเงนิตรา และเปิดธุรกจิสอนการลงทุนแลกเปลีย่นเงนิตรา ไลฟ์สดเฟซบุ๊ก
ท ารา้ยแฟนสาวน่วมไปทัง้ตวั ศรีษะแตก หน้าตาบวมปดู นิ้วหวดิขาด กกัขงัอยู่ในหอ้งพกัหรยู่านนวมิ
นทร ์เจา้หน้าที่รุดเขา้เกลีย้กล่อม สุดทา้ยต้องพงัประตูบุกเขา้ช่วยเหยื่อ รวบแฟนหนุ่มโหดจบัตรวจฉี่
เป็นสมีว่งสารภาพเครยีดแฟนสาวปันใจใหห้นุ่มอื่นและธุรกจิลม้เหลว 
 
สบัสนช.รบัใบสัง่ โละ'กสทช.'ทัง้ยวง สาธิตเมินซบทหาร ใครท่ีไหนจะเลือก! 
          "วษิณุ" ป้องสนช.มสีทิธคิว ่า กสทช. ยกรฐัธรรมนูญ ให้สทิธติรวจสอบคุณสมบตัไิด ้"องอาจ" 
ฉะสภาตรายางรบัใบสัง่โละ "วริตัน์" ผวาโรคลม้โต๊ะลามสรรหาส.ว. "วรชยั" ซดัพริุธแผนคุมเบด็เสรจ็
ปิดปากสื่อรองรบัเลอืกตัง้ "สมชยั" รูแ้กวไม่ผ่านด่านผูม้อี านาจ ชงิถอนตวัสมคัรเลขาฯกกต.รฐับาลปัด
เดินสายลงพื้นที่ดูดส.ส.รองนายกฯยนับรหิารราชการแผ่นดิน ไม่ท าถือว่าผิด "ไก่อู" ย ้าไปดู แล
ประชาชน ไม่ไดเ้อาเปรยีบใคร โต้มะกนัแฉไทยละเมดิสทิธมินุษยชน เมนิปลดลอ็ก ตงิอย่าเครยีดกนั
นกัเลย "สาธติ" ดบัขา่วทิง้ ปชป.หยนัซบทหารใครจะเลอืกพท.เชยีรด์ดูใหสุ้ดๆ เปิดธาตุแทแ้ต่ละพรรค 
"วฒันา" โวชนะเลอืกตัง้ปฏริูปกองทพัให้เลกิเป็นเครื่องมอืรฐัประหาร ชาวบา้นมองออก "บิก๊ตู่" ตัง้ที่
ปรกึษาฯ สรา้งแนวร่วม "นิด้าโพล" ฉีกหน้ารฐับาลชาวบ้านบ่นเศรษฐกจิแย่ลง ไม่เชื่อมัน่นโยบายอดั
ฉีด 
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