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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   224   วนัองัคารที�   13  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

 นางอภิรดี  ตนัตราภรณ์  รมว.พาณิชย ์ เปิดเผยวา่  ขณะนี� ทิศ

ทางการคา้ขา้วไทยอยูใ่นช่วงขาขึ�น   หลงัจากที�รัฐบาลระบายสตอ๊กขา้ว

ออกมาอยา่งต่อเนื�อง  จนทาํใหไ้ม่มีแรงกดดนัต่อตลาดขา้ว จึงทาํใหทิ้ศ

ทางราคาขา้วปรับตวัสุงขึ�นต่อเนื�อง ทั�งราคาขา้วเปลือกในประเทศ และ

ราคาส่งออกขณะที�ช่วง 5 เดือนที�ผา่นมา   ส่งออกไดเ้กิน 5 ลา้นตนัแลว้ 

และมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง    ทาํใหม้ั�นใจวา่ทั�งปีนี�จะส่งออกขา้วได ้

10 ลา้นตนัตามเป้าหมายที�วางไวแ้น่นอน

 ทั�งนี�   หลงัจากที�รัฐบาลไดร้ะบายสตอ๊กขา้วไปแลว้     13.89

ลา้นตนั มูลค่า 130,000 ลา้นบาท    ทาํใหเ้หลือขา้วที�ระบายเพื�อการบริ-

โภคไดอี้กเพียง 160,000 ตนั  เป็นขา้วที�ตอ้งระบายขา้วสู่อุตสาหกรรมที�

ไม่ใช่คนบริโภคและเขา้อุตสาหกรรมอีก 2.7 ลา้นตนั ทาํใหไ้ม่มีแรงกด

ลดนัราคาขา้วในตลาด   จึงทาํใหร้าคาขา้วเปลือกเมื�อวนัที� 7 มิ.ย. ที�ผา่น

มา สูงสุดถึงตนัละ 8,700 บาท  ราคาขา้วในตลาด       จึงทาํใหร้าคาขา้ว

ขา้วในพื�นที�ๆ ไม่เหมาะสม ไปทาํเกษตรอยา่งอื�นทดแทน    โดยเกษตร

กรเปลี�ยนไปทาํเกษตรกรรมทางเลือก 30,263 ราย      พื�นที� 137,000 ไร่ 

จากเป้าหมาย 420,000 ไร่ หรือ 32% ปรับเปลี�ยนไปเลี�ยงกระบือ โคเนื�อ 

แพะ นาหญา้ รวมทั�งสิ�น 13,521 ราย พื�นที� 65,780 ไร่       จากเป้าหมาย 

150,000 ไร่ หรือ 43%    และฤดูผลิตนาปรังไดป้รับเปลี�ยนการปลกูขา้ว

ไปปลกูพืชที�หลากหลาย มีเกษตรกรเขา้ร่วม 66,800 ราย พื�นที� 323,000 

ไร่ จากพื�นที�เป้าหมาย 300,000 ไร่ หรือ 107%

  ส่วนโครงการปุ๋ยสด มีเกษตรกรเขา้ร่วม 12,592 ราย   พื�นที� 

196,000 ไร่ จากเป้าหมาย 200,000 ไร่ หรือ 98%  และส่งเสริมปลกูขา้ว

โพดเลี�ยงสตัว ์มีเกษตรกรเขา้ร่วม 28,331 ราย พื�นที� 268,000 ไร่      จาก

พื�นที�เป้าหมาย 2 ลา้นไร่ หรือ 13.42% ซึ�งทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดสู้งขึ�น

ในระยะยาว.

เปลือกเมื�อวนัที� 7 มิ.ย.ที�ผา่นมา สูงสุดถึงตนัละ 8,700 บาท ขา้วสาร 5% 

ตนัละ 13,900-14,000  บาท    ขา้วหอมมะลิตนัละ 22,600-22,700  บาท 

ส่วนราคาส่งออกขา้วขาว 5% ตนัละ 470 ดอลลาร์สหรัฐ  ขา้วหอมมะลิ

ตนัละ 793 ดอลลาร์สหรัฐ  อีกทั�งยงัมีคาํสั�งซื�อเขา้มาอยา่งต่อเนื�อง  โดย

เฉพาะประเทศสาํคญัที�นาํเขา้ขา้ว เช่น ฟิลิปปินส์ อิหร่าน      ดา้นจีนกมี็

แนวโนม้ที�จะเจรจาส่งมอบขา้วในส่วน 100,000 ตนั  ที� 5 ได ้    ถือเป็น

เรื�องดีต่อการส่งออกขา้วไทย

 อยา่งไรกต็าม ขณะนี�     พบวา่มีความพยายามบิดเบือนขอ้มูล

ตลาดขา้วไทย ดว้ยการใหข้อ้มูลผดิๆ กบัเกษตรกร     นาํขอ้มูลที�รัฐบาล

ไม่ใชว้ธีิรับจาํนาํแกปั้ญหาราคาขา้ว มาพดูใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ ทั�งๆ  ตั�ง

แต่ยกเลิกการรับจาํนาํขา้ว   รัฐบาลกส็ามารถดูแลราคาขา้วใหเ้กษตรกร

ไดเ้ป็นอยา่งดี

 นอกจากนี�  ยงัส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปลี�ยนการเพาะปลกู 

ตลาดขา้วไทยเป็นขาขึ�นหลงัระบายสตอ๊กขา้ว
ทิศทางการส่งออกราคาปรับตวัสูงขึ�นต่อเนื�อง

กรมการขนส่งยนืยนัไม่ขึ�นภาษีรถยนตเ์ก่าเกิน 7 ปี
 นายสนิท พรหมวงษ ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที�มีการแชร์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการปรับขึ�นอตัราภาษีรถประจาํปีสาํหรับรถยนตส่์วนบุคคลที�มีอายกุารใชง้านเกิน 7 ปี วา่ จาก

การตรวจสอบเป็นเพียงขอ้เสนอส่วนบุคคลที�เผยแพร่เมื�อปี  59     ไม่ใช่นโยบายหรือมาตรการที�มีผลในทางปฏิบติัจากสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ.)  ในส่วนของกรมฯ    ยนืยนัจดัเกบ็ภาษีรถ

ประจาํปีในอตัราคงเดิมตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และไม่มีแนวคิดที�จะปรับอตัราการจดัเกบ็ภาษีประจาํปีรถยนตที์�มีอายกุารใชง้านเกิน 7 ปี หรือรถจกัรยานยนตที์�มีอายกุารใชง้านเกิน 5 ปี

 สาํหรับรถยนตน์ั�งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  จะเรียกเกบ็ตามขนาดความจุกกระลอกสูบของรถยนต ์ ส่วนรถยนตน์ั�งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  (รย.2)  และรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล    (รย.3 หรือ รถ

ปิกอพั) จะคิดอตัราภาษีรถตามนํ�าหนกัรถ และปัจจุบนักรมฯไดมี้มาตรการส่งเสริมการใชร้ถที�ใชจ้ะคิดอตัราภาษีรถตามนํ�าหนกัรถ และ ปัจจุบนักรมฯ    ไดมี้มาตรการส่งเสริมการใชร้ถที�ใชพ้ลงังานทาง

เลือกที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยรถที�ใชพ้ลงังานไฟฟ้า หรือใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มหรือพลงังานอยา่งประหยดั ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงโดยจดัเกบ็ภาษีประจาํปีในอตัรา

กึ�งหนึ�งของอตัราตามที�กาํหนดไว ้(พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 (ฉบบัที� 11) พ.ศ.2550) และไดอ้อกประกาศกรมฯกาํหนดมาตรฐานรถยนตไ์ฟฟ้า พ.ศ.2559   เพื�อสนบัสนุนนวตักรรมยานยนต ์เพิ�ม

ทางเลือกใหป้ระชาชน ใชร้ถในราคาที�ถกูลงพร้อมเป็นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม

 “ขอความร่วมมือผูใ้ชสื้�อสงัคมออนไลนต์รวจสอบขอ้เทจ็จริงของขอ้มูล   รวมทั�งแหล่งที�มาของขอ้มูลก่อนโพสตข์อ้ความใดๆ  ในสื�อสงัคมออนไลนเ์พื�อไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิจากการโพสต์

ขอ้ความที�ไม่ถกูตอ้ง ซึ� งอาจสร้างความเสียหายใหก้บัประชาชนเจา้ของรถ และกรมฯ”
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