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กรงุเทพธุรกจิ 
 
ผวา'ค้าโลก'ป่วนซ า้เติมศก.'กนง.'สัง่เกาะติดสถานการณ์ห่วงกระทบลงทุน 
 
จนีลัน่พรอ้มตอบโต ้หากสหรฐัขึน้ภาษศุีกรน์ี้ 
          กนง. มตเิอกฉนัท"์คง" ดอกเบีย้ 1.75% หลงัเศรษฐกจิโตต ่าคาด  สัง่จบัตา ผลกระทบสงคราม
การคา้-ค่าบาทใกลช้ดิ ดา้น "ภทัร" หัน่ "จดีพี"ี เหลอื 3.3% ส่อปรบั อกีรอบหากครึง่ปีหลงัยงัไมฟ้ื่น 
ขณะ กกร. จีร้ฐัหามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ 
 
เซน็ทรลั-สิงคโปรผ์นึกชิง'ดิวต้ีฟรี'แข่งคิงเพาเวอร ์
 
"เซน็ทรลั"จบัมอืสงิคโปรช์งิดวิตีฟ้รสีุวรรณภูม ิ"รอยลัออคดิ"ผนึกยกัษ์ใหญ่ดวิตีฟ้รอีงักฤษ  "คิง
เพาเวอร"์ โชวเ์ดีย่วไมย่ื่นรายชื่อจอยทเ์วนเจอร ์ทอท.เปิดยืน่ซอง 22 พ.ค.นี้ มัน่ใจไดผู้ช้นะประมลู
ตามก าหนด ม.ิย.นี้  พรอ้มเรง่ชงบอรด์ ส่งมอบพืน้ทีผู่ร้บัสมัปทานรายใหม่ 
 
กสทช.ช้ีค่ายทีวีพอใจสตูรจ่ายชดเชย55%'ช่องเดก็'จ่อสญูพนัธุ ์
 
"ฐากร"แจงชดัสตูรชดเชยคนืช่องเฉลีย่ไดช้ดเชย 55% ของเงนิทีต่อ้งจ่ายรฐัตลอดอาย ุใบอนุญาต 
ดา้น"สุภาพ"เผยทวีดีจิทิลัส่วนใหญ่ระบุสตูรชดเชยดเีกนิคาด เรง่บอรด์ตดัสนิใจไปต่อหรอืจอด า จบัตา 
5 ช่องจอ่คนืไลเซ่นส ์โบรกฯ ประเมนิค่าชดเชยจงูใจคนืคลื่น  คาด "บอีซี-ีอสมท."กอดคอคนืช่องเดก็ 
 
'พปชร.'รวบพรรคเลก็ลัน่กมุในมือ 253 เสียง 
 
พลงัประชารฐัผนึกพรรคขนาดกลางกวาด 12 พรรคเลก็ จอ่ตัง้รฐับาล 253 เสยีง ขณะที ่ข ัว้เพื่อไทยได้
แค่ 230 เสยีง หลงักกต.รบัรอง ส.ส.บญัชรีายชื่อ 149 คน รวม ส.ส.เขต 349 คน ได ้ส.ส.เขา้สภา 498 
คน เปิดโควตารฐัมนตรรีฐับาลใหม ่"ประยทุธ"์ยดึ "กลาโหม-มหาดไทย-รองนายกฯเศรษฐกจิ" เกลีย่ 
"ภมูใิจไทย-ประชาธปัิตย"์ พรรคละ 5 เกา้อี้ 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
คิงเพาเวอรล์ยุเด่ียวชิงดิวต้ีฟรี 'หมอเสริฐ'ผนึก'ลอ็ตเต้'สู้ 
 
ทอท.เปิดรายชื่อกลุ่มเอกชนรว่มประมลูสมัปทานดวิตีฟ้ร ีและรเีทล สุวรรณภูม ิโดย คงิเพาเวอรม์า
เดีย่ว ขณะที ่"เซน็ทรลั" จบัมอื "ดเีอฟเอส" จากสงิคโปร ์ส่วน "บางกอกแอรเ์วยส์" ผนึก "ลอ็ตเต"้  
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ยกัษ์ใหญ่ดวิตีฟ้รสีญัชาตเิกาหล ีชงิเคก้ ขณะที ่"บางกอกแอรเ์วยส์" ยอมรบัธุรกจิการบนิมกีารแขง่ขนั
สงู จ าเป็นตอ้งหาธุรกจิเสรมิอยา่งธุรกจิดวิตีฟ้ร ี
 
ธปท.จ่อหัน่จีดีพีซ า้คงดอกเบีย้ 1.75% 
 
แบงกช์าตเิลง็หัน่เป้าจดีพี ีปี 62 รอบใหม ่จากเป้าเดมิ 3.8% เหตุส่งออกและการลงทุนวบูจากความ
ผนัผวนเศรษฐกจิโลกและความไมแ่น่นอนทางการเมอืง พรอ้มคงดอกเบีย้นโยบายที ่1.75% ขณะที่
ตลาดหุน้ไทยวบูตามตลาดเอเชยีตดิลบกว่า 15.67 จดุ ปิดที ่1,654.01 จดุ หวัน่สงครามการคา้จนี-
สหรฐัฯ ลามตลาดหลกัทรพัยฯ์ เตอืนอยา่ตื่นตระหนก ปัจจยัพืน้ฐานเศรษฐกจิไทยยงัแกรง่ 
 
กกต.ประกาศ 149 ปารต้ี์ลิสต ์'ลงุตู่' จ่อนายกฯ 
 
ขัว้พปชร.253-พท.245 "ธนาธร" ไดเ้ป็นส.ส. 
          ศาล รธน.มมีตเิอกฉนัท ์พ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลอืกตัง้ ส.ส. มาตรา 128 ไม่ขดั รธน. มาตรา 91 
ขณะที ่กกต.ประกาศ ส.ส.บญัชรีายชื่อ 149 คน มพีรรคเลก็ทีค่ะแนนต ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ 11 พรรค ได ้
ส.ส.พรรคละ 1 คน เผยขัว้พลงัประชารฐั ม ี253 เสยีง ส่วนขัว้เพื่อไทย ม ี245 เสยีง ส่งผลใหพ้ลงั
ประชารฐัเป็นแกนน าจดัตัง้ รฐับาล "ลุงตู่" อยูต่่อ ค่อนขา้งสดใส 
 
อย.ไฟเขียว 'ม.รงัสิต' ปลูกกญัชา น าร่องเปิดสอนวิชากญัชาศาสตร ์
 
ม.รงัสติไดร้บัไฟเขยีวจาก อย. ใหป้ลกูกญัชาในระบบปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พรอ้มน ารอ่งเปิด
สอนวชิากญัชาศาสตร ์หวงัเป็นขุมพลงัแห่งปัญญา โดยใชก้ญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทยค์รบ
วงจร 
 
'บญุมาก' ฟ้องแพ่ง บ๊ิกบีแลนดล์วงเล่นหุ้น สญูเงิน 166 ล้าน 
 
"บุญมาก" เดนิหน้าฟ้องแพ่ง "บางกอกแลนด"์ เรยีกค่าเสยีหายมลูค่า 166 ลา้นบาท กรณกีระท าผดิ 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ยการปล่อยข่าวเทจ็จงูใจนกัลงทุนเขา้ซือ้หุน้ ขณะที่
คดอีาญาด าเนินต่อไป 
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อทุธรณ์ยืนคกุ 50 ปี "จฑุามาศ" รบัสินบนจดังาน "บางกอกฟิลม์" 
 
ศาลอุทธรณ์ ยนืพพิากษาจ าคุก 11 กระทง 50 ปี "จฑุามาศ" อดตีผูว้่าฯ ททท. รบัสนิบนขา้มชาตนิกั
ธุรกจิอเมรกิา จดังานบางกอกฟิลม์ ขณะที ่"ลกูสาว" ไดล้ดโทษเหลอื 10 กระทง จ าคุก 40 ปี พรอ้ม
ยกเลกิค าสัง่รบิเงนิท าผดิ 62 ลา้นบาท เหตุอยัการโจทกไ์มไ่ดข้อทา้ยค าฟ้อง 
 
มตชิน 
 
'ร.10-พระราชินี' เสดจ็ฯพืชมงคล 
 
วนัน้ี ณ สนามหลวง จติอาสาบิก๊คลนีน่ิงเริม่ปล่อยตวันกัโทษ 
          'ร.10-พระราชนิี' เสดจ็ฯพระราชพธิแีรกนาขวญั ทรงเจมิพระยาแรกนา-เทพ ีพสกนิกรเฝ้ารบั
เสดจ็ ปลืม้ปีตทิรงแยม้พระสรวล โปรดเกลา้ฯหน่วย พระราชทาน-จติอาสาบิก๊คลนีนิ่ง 
 
พท.-อนค.รมุโวยกกต.แจกปารต้ี์ลิสต ์149 สส.-26 พรรค 
 
2 ขัว้ปริม่น ้า-ปชป.ตวัแปร ศาลรธน.ชีม้.128 ไมข่ดักม. อุตตมใหย้อมรบัค าตดัสนิ ผูแ้ทนใหม่รายงาน
ตวัคกึ ปิยบุตรรอ้งเสยีงหาย 6 แสน พรีะพนัธุพ์รอ้มชงิหน.ปชป. 
          'อุตตม' เผยรวม 256 เสยีง ตัง้ รบ.ไดช้วัร ์พปชร.เดนิหน้าจดัโควตา้ ครม. ส.ส.ใหม่ตบเทา้
รายงานตวั 
 
สพฐ.เข้มร.ร.สร้างประทบัใจเปิดเทอม ตร.จดัผูป้กครองอาสารบัเดก็เลก็ลงรถ 
 
'ม.หอการคา้' เผยเปิดเทอมผูป้กครองควกักระเป๋าจ่าย 5.49 หมืน่ลา้น สงูสุดรอบ 6 ปี ตอ้งวิง่กูท้ ัง้ใน-
นอกระบบ-จ าน า 
 
ก.เกษตรเผย 7 จว.ประสบ 'ภยัแล้ง' ยนัมีน ้าใช้ถึงก.ค. 
 
ก.เกษตรฯเผย 7 จว.ประสบภยัแลง้ ยนัน ้าบรโิภคเพยีงพอถงึ ก.ค.นี้ 
 
ยืนคกุ 50 ปีอดีต 'ผู้ว่าททท.' สัง่ยกเลิกริบทรพัย ์62 ล้าน 
 
ศาลอุทธรณ์ตดัสนิยนืจ าคุก 50 ปี 'จฑุามาศ' อดตี ผูว้่าการ ททท. คดรีบัสนิบนขา้มชาต ิ
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คกุ 4 ปีไฮโซดงัชน 'ป.โท' ดบั 2 
 
ศาลพพิากษาคด ี'เจนภพ วรีพร' ขบัรถชนนิสติ ป.โท 
 
กกร.ห่วงศก. 'น่ิง' ต่อเน่ือง 
 
ยืน่ 'ปกขาว' จีร้บ.กระตุน้เปิดเกณฑค์นื 'ทวีดีจิทิลั' ขรก.แรงงานช ู'บิก๊อู๋' ฮโีร ่
          ปธ.หอการคา้ฯห่วง รมต.ชกัแถวไขก๊อก วอนขา้ราชการอย่าเกยีรว์่างกระทบ ศก.หยดุนิ่ง 
กกร.ท าสมดุปกขาวเสนอรฐับาลใหม ่ออกมาตรการเรง่กระตุน้เศรษฐกจิ-ฟ้ืนก าลงัซือ้ระยะสัน้ ชี้
แพคเกจก่อนหน้านี้แค่พยงุ 
 
ไทยรฐั 
 
กกต.รบัรอง149ส.ส.บญัชีฯอ้างมติ'ไม่ขดัรธน.' 
 
ประเคน11พรรคเลก็จนไดอ้นค.-พท.จวกยบัขดัรธน.พปชร.ทุ่มลอ็กปชป.-ภท. 
          ศาลรฐัธรรมนูญลงมตเิอกฉนัท ์ฟันธง พ.ร.บ.เลอืกตัง้ ส.ส.มาตรา 128 ไม่ขดัรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 91 ระบุการก าหนดสตูรค านวณอตัราส่วนปารต์ี้ลสิตแ์ค่เพิม่เตมิรายละเอยีด กกต.ประกาศ
รบัรอง ส.ส.บญัชรีายชื่อทนัควนั 149 คน 26 พรรค "แสวง" ย า้คดิตามกฎหมาย ม.128 ม.129 แจก
เอกสาร 14 หน้าแบสตูรองิ กรธ.เกลีย่แตม้แจก 11 พรรคเลก็ อนค.ไดส้งูสุด 50 คน ปชป.19 คน พป
ชร.กนินิ่ม 18 คน "ปิยบุตร" ชีศ้าลฯไมไ่ดร้บัรองสตูร กกต.พท.จวกจงใจดือ้ใชส้ตูรฝืน รธน.จอ่ฟ้องจง
ใจปฏบิตัหิน้าทีข่ดักฎหมาย "อุตตม" เดนิเกมเรว็รวมเสยีง 256 เสยีงตัง้รฐับาล "บิก๊ตู่-บิก๊ป้อม-บิ๊
กป๊อก-สมคดิ" ยดึ 4 ต าแหน่ง หลกัแบ่งเคก้ ภท.-ปชป.คนละ 6 เกา้อี ้"จา่นิว" ยื่น ป.ป.ช.สอบ 7 เสอื 
แฉ 11 พฤตกิารณ์ทุจรติต่อหน้าทีโ่ฆษกเพื่อชาตฉิะนายกฯ ตัง้ ส.ว.ต่างตอบแทนน้องชายท างานปีละ 
6 วนั ยงัไดไ้ปต่อ 
 
11รพ.ของสธ.รบัสนองพระราโชบาย 
 
'พระราชทาน'กว่า631ล้านบ.ซ้ือเคร่ืองมือใช้ช่วยผู้ป่วย 
          ชาวกระทรวงสาธารณสุขต่างซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิุณในหลวง ร.10 พระราชทานเงนิ
จดัซือ้เครือ่งมอื-อุปกรณ์การแพทย ์โดยมโีรงพยาบาลในสงักดักระทรวงฯ จ านวน 11 แห่ง ไดร้บัเงนิ
พระราชทานรวมกว่า 631 ลา้นบาท ผอ.รพ.พรอ้มสนองพระบรมราโชบายอย่างเตม็ทีใ่นการจดัซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทยท์ีข่าดแคลน ขณะทีน่ายกฯพรอ้ม ครม.น าแจกนัดอกไมถ้วายพระพรถวาย
ความจงรกัภกัดใีนหลวง ร.10 พระบรมราชนิี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
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ผูบ้ริหารมธัยมต้านพรบ.ศึกษาขดัรธน.60ม.77 เบรกบงัคบัใช้ 
 
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ไมส่นบัสนุนรฐับาลใชอ้ านาจ
บงัคบัใชก้ฎหมายการศกึษาแห่งชาต ิเนื่องจากไมเ่หน็ดว้ยในเน้ือหาสาระของร่างกฎหมายนี้ เพราะใน
การรา่งกฎหมายไม่มขีา้ราชการครแูละผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการศกึษามสี่วนรว่มในการเสนอความเหน็
ต่างๆ อกีทัง้ไมด่ าเนินการตามรฐัธรรมนูญทีใ่หร้บัฟังความคดิเหน็จากประชาชน 
 
ยืนโทษ'50ปี'อดีตผูว่้าททท. 
 
อุทธรณ์ตดัสนิลกูสาวคุก40ปียกรบิเงนิ62ล. 
          ศาลอาญาคดทีุจรติฯ อ่านค าพพิากษาศาลอุทธรณ์ ยนืจ าคุก "จุฑามาศ" อดตีผูว้่าการ ททท.
รบัสนิบนขา้มชาตนิกัธุรกจิหนงัชาวอเมรกินั 50 ปี ส่วนลกูสาวพพิากษาแกจ้ากโดน 11 คด ีเหลอื 10 
คด ีโทษจ าคุกลดจาก 44 ปี เหลอื 40 ปี และใหย้กค าสัง่รบิเงนิท าผดิทีอ่ยูใ่นธนาคารต่างประเทศกว่า 
62 ลา้นบาท ชีอ้ยัการโจทก์ไมไ่ดข้อใหร้บิเงนิของกลางเป็นของแผ่นดนิ ทา้ยฟ้องอยัการขอตัง้หลกั
พจิารณาว่าจะฎกีาหรอืไม่ 
 
รวบยกแกง๊'3โจร'ปล้น-ร้านจ าน า 
 
ยา่นเพชรเกษมคนไทย2มอญ1  
          ชุดสบืสวนนครบาลโชวปิ์ดคด ี3 โจรปลน้รา้นรบัซือ้ขายจ าน าเพชรพลอยย่านหลกัสองแลว้ 
รวบผูต้อ้งหาเพิม่อกี 2 คน คนแรกลากคอไดท้ีป่ากทางเขา้วดัสรินิธระเทพรตันาราม จ.นครปฐม เป็น
ตวัโหดทีใ่ชปื้นทุบหวัเจา้ของรา้นแตกยบัอย่างโหดเหีย้ม สารภาพสิน้ไสรู้จ้กัเพราะอยูบ่า้นเช่าหลงั
เดยีวกนั หวัโจกทีถู่กจบัไปก่อนหน้านี้เป็นคนวางแผนใหป้ลน้รา้นเกดิเหตุ ส่วนชาวมอญผูต้อ้งหาคน
สุดทา้ยต ารวจจบัไดท้ี ่อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ีตามทรพัยส์นิคนืมาไดแ้ลว้รวม 108 รายการ เหลอื
อกี 33 รายการ ทีย่งัล่องหนตอ้งสอบเคน้ต่อ 
 
อ่าวมาหยาปิดยาว2ปี 
 
ปรบัระเบยีบ'นกัท่องเทีย่ว'ใหม ่มตกิรมอุทยานฯ-ฟ้ืนฟูปะการงั 
          กรมอุทยานฯ มมีตชิดัเจนแลว้ ใหปิ้ดอ่าวมาหยาอกี 2 ปี เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาตใิหร้ะบบนิเวศเขา้
ทีเ่ขา้ทาง รวมถงึมรีะบบจดัการดแูลท่องเทีย่ว และมาตรการลดผลกระทบ โดยจ ากดันกัท่องเทีย่วบน
ฝัง่ ไมใ่หเ้รอืเขา้ดา้นหน้าอ่าวดา้น ผอ.ส านกัอุทยานฯ ระบุก่อนเปิดอ่าวมาหยาตอ้งใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทรพัยากรอกีครัง้ถงึความพรอ้ม และไมใ่หเ้กดิความเสยีหายอกี และตดิตามทุก 3 เดอืน 
เพื่อเป็นตวัก าหนดจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมในแต่ละวนั 
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'ศาลอทุธรณ์'ตดัสินลงโทษคดี'เส่ียรถหร'ูชนย่าง-2นศ.จ าคกุนาน4ปี 
 
ศาลอุทธรณ์พพิากษาคด ี"เจนภพ วรีพร" นกัธุรกจิน าเขา้รถหรทูายาทพนัลา้น เครอื "เลนโซ่กรุป๊" ซิง่
เบนซด์ าชนทา้ยเก๋งฟอรด์ไฟลุกท่วมยา่งสด 2 นกัศกึษาปรญิญาโทดบัสยอง ฐานเสพแอมเฟตามนีขบั
รถเป็นเหตุ ใหผู้อ้ื่นถงึแก่ความตาย ลงโทษจ าคุก 6 ปี แต่จ าเลยใหก้ารเป็นประโยชน์ ลดโทษให้
บางส่วนเหลอืลงโทษจ าคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา จ าเลยสหีน้าสลดเดนิคอตกเขา้เรอืนจ าทนัท ีหลงั
ศาลแจง้ญาตติอ้งไปยื่นขอประกนัตวัในชัน้ศาลฎกีา 
 
 

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


