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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   223   วนัจนัทร์ที�   12  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 9 - 13ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื�นที� ส่วนมากทาง  

ตะวนัตกของภาค   ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 -60  ของพื�นที�  กบัมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 35 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 30 ของพื�นที�  

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1-2 เมตร ห่างฝั�งคลื�นสูงประมาณ  2  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31- 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40-60ของพื�นที� ฝนจะตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 32 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32-35      

องศาเซลเซียส

 นายอภิศกัดิ�   ตนัติวรวงศ ์ รมว.คลงั เปิดเผยวา่ ขณะ

นี�กระทรวงการคลงั     กาํลงัอยูร่ะหวา่งเสนอพระราชบญัญติั

(พ.ร.บ.)  วา่ดว้ยทรัพยอิ์งสิทธิ  พ.ศ....      ซึ� งล่าสุดสาํนกังาน

เศรษฐกิจการคลงั  (สศค.)  ไดน้าํร่าง  พ.ร.บ.    ฉบบัดงักล่าว

เสนอต่อสาธารณ     เพื�อเปิดรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอ

แนะต่างๆก่อนที�จะนาํเขา้สู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ภายใน 1-2 เดือนนี�     โดยตนมีความมั�นใจวา่  พ.ร.บ.ฉบบัดงั

กล่าว      จะทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยมีสภาพคล่องหมุนเวยีนดีขึ�น 

และยงัเป็นการเพิ�มมูลค่าทรัพยสิ์น     ใหแ้ก่ภาคเอกชนไดอี้ก

นบัลา้นลา้นบาท

 นายอภิศกัดิ�   กล่าววา่  การเสนอ  พ.ร.บ.  ดงักล่าวมี

เหตุผลเพื�อตอ้งการกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในประเทศ   โดย

สศค. นาํร่าง พ.ร.บ. วา่ดว้ยทรัพยอิ์งสิทธิ เสนอต่อสาธารณะ

พฒันาธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็รองรับนกัท่องเที�ยว

 นายสนธิรัตน ์สนธิจิรวงศ ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยวา่  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ได้

ร่วมกบัองคก์รชั�นนาํของประเทศ ไดแ้ก่สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ เครือข่ายองคก์รบริหารงานวจิยัแห่งชาติ 

(คอบช.) สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  จดัสมัมนา

เรื�อง “Smart and Strong for Small Hotel” เพื�อพฒันาศกัยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ในยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลั  รวมทั�งพฒันาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลสัเตอร์โรงแรมขนาดเลก็ใหมี้ความเขม้แขง็  รองรับตลาดการ

ท่องเที�ยวของประเทศที�มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวเขา้มาท่องเที�ยวในเมืองไทยเพิ�มมากขึ�น

 “กระทรวงพาณิชยมี์เป้าหมายในการพฒันาธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ใหมี้ความเขม้แขง็    เพื�อรองรับนกั

ท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติที�ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและชุมชนเพิ�มมากขึ�น      โดย

เนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบสถานที�การใหบ้ริการอยา่งใส่ใจและใกลชิ้ด       ผสมผสานกบัการ

สร้างมาตรฐานในการใหบ้ริการกบัวถีิชุมชนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งลงตวั      รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื�อมต่อการให้

บริการอยา่งครบวงจรเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที�ยว”

 ทั�งนี�  ในปี 2559   ที�ผา่นมากรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดส้ร้างเครือข่ายคลสัเตอร์ SMEs  กลุ่มธุรกิจบริการ

นกัท่องเที�ยวพะเยาเชื�อมโยงภาคเหนือจาํนวน 128 รายและกลุ่มคลสัเตอร์ธุรกิจโรงแรมบูติคและโฮสเทล 167 ราย

และยงัมีการเชื�อมโยงเครือข่ายจบัคู่ธุรกิจผา่นระบบออนไลน ์ http://matching.smartthaibiz.com   โดยขณะนี� มีจาํ-

นวน SMEs ในระบบประมาณ 3,000 ราย  ขณะที�ขอ้มูลในปี 2558 มีธุรกิจโรงแรม 8,384 ราย      เป็นกลุ่มโรงแรม

ขนาดเลก็จาํนวน 4,727 ราย คิดเป็น 56% มีรายไดร้วมของธุรกิจโรงแรมในปี 58 จาํนวนทั�งสิ�น 200,000 ลา้นบาท.

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม  ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.)  พร้อมดว้ย  ดร.ลกัษมี  ปลั�งแสง

มาศ   ผูว้า่การสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย    แถลงข่าวการจดังานประชุมวชิา

การนานาชาติ  แนวทางการพฒันา       ขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมของไทยสู่ตลาดโลกอยา่งย ั�งยนืตามนโยบาย 

Thailand 4.0 ที� วท.

เฉพาะอยา่งยิ�งในภาคอสงัหาริมทรัพย ์โดยตอ้งสร้างแรงจูง 

ใจและความเชื�อมั�นใหแ้ก่นกัลงทุน     หรือนกัธุรกิจที�จะนาํ

เงินมาลงทุน   หรือเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทยให้

มีทรัพยสิ์นเพิ�มมากขึ�นได ้นอกเหนือจากกรรมสิทธิ�     หรือ

สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์

 “กฎหมายในปัจจุบนักาํหนดการเช่าตามประมวล 

กฎหมายแพง่         และพาณิชยเ์ป็นการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

(เช่าที�อยูอ่าศยั) มีระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 30 ปี   และต่อ

ไดอี้ก 1 ครั� ง ไม่เกิน 30 ปี   ขณะที� พ.ร.บ.การเช่าอสงัหาริม

ทรัพยเ์พื�อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542    เป็น

การเช่าโดยมีวตัถุประสงค ์      เพื�อการพาณิชยแ์ละอุตสาห-

กรรมเท่านั�น โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี  แต่ไม่เกิน 50 ปี

และต่อเวลาการเช่าไดอี้ก 50 ปี  จึงเกิดความแตกต่างระหวา่งการ

เช่าที�ดินเพื�ออยูอ่าศยักบัการเช่าที�ดินเพื�อการพาณิชยแ์ละอุตสาห-

กรรม”

 ทั�งนี�  การเช่าตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยร์ะ-

บุวา่  สญัญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่า   เมื�อผูเ้ช่าตายสญัญา

เช่าจะระงบัลง หา้มการเช่าช่วง โอนสิทธิการเช่าและการนาํสิทธิ

การเช่าไปเป็นหลกัประกนั ส่วนการเช่าตาม  พ.ร.บ.การเช่าอสงั-

หาริมทรัพยเ์พื�อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมมีบทบญัญติัรอง

รับใหสิ้ทธิการเช่าไปเป็นประโยชนใ์นเรื�องต่างๆได ้  ดงันั�น เพื�อ

ใหส้ามารถใชอ้สงัหาริมทรัพยก่์อใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจ

ไดม้ากยิ�งขึ�น    กระทรวงการคลงัจึงตอ้งยกร่างกฎหมายใหม่เพื�อ

แกไ้ขขอ้จาํกดัดงักล่าว.
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