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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   226  วนัพฤหัสบดทีี�   15  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  13-17 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

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

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 -40  ของพื�นที�  ตลอดช่วง

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

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที�     ตลอดช่วง

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

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที�  ตลอดช่วง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� ส่วนมากในช่วงบ่ายถงึคํ�า        

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส   

  อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 องศาเซสเซียส

 พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด

เผยวา่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ     “โคบาล

บูรพา”วงเงินรวม 1,028.40 ลา้นบาท เพื�อช่วยเหลือเกษตรกรใน

พื�นที�ประสบภยัแลง้และส่งเสริมอาชีพปศุสตัวใ์นพื�นที�   ส.ป.ก. 

จ.สระแกว้  ที�ถกูยดึคืน        เพื�อพฒันาใหเ้ป็นเมืองแห่งปศุสตัว ์

“โคบาลบูรพา”   โดยมีเป้าหมายพื�นที�ปรับเปลี�ยนพื�นที� 103,823 

ไร่ เกษตรกร 6,377 ราย 5 กิจกรรม  ประกอบดว้ย 1.การเลี�ยงโค

เนื�อ โดยจดัตั�งธนาคารโคเนื�อ (เพศเมีย) 30,000 ตวั และส่งเสริม

เกษตรกรเลี�ยง 120,000 ตวั งบประมาณ 900 ลา้นบาท      2.การ

เลี�ยงแพะ  โดยจดัตั�งธนาคารแพะ  (เพศผู/้เพศเมีย)      3,200 ตวั

และส่งเสริมใหก้ารเลี�ยง  27,200  ตวั   งบประมาณ  13.20  ลา้น

บาท 3.การปลกูหญา้-พืชอาหารสตัว ์เนื�อที� 40,300 ไร่   งบประ-

ส.ป.ก.  ที�ยดึคืนตามคาํสั�งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที� 36/2559 ลงวนัที� 5 ก.ค. 2559 ใน จ.สระแกว้ จาํนวน 271 ราย 

และอยูร่ะหวา่งการคดัเลือก

 พล.อ.ฉตัรชยั   กล่าวเพิ�มเติมวา่ปัจจุบนัจาํนวนโคเนื�อ

ในประเทศไทยลดลงเป็นอยา่งมาก  จาก  8  ลา้นตวั  เหลือ   4.8 

ลา้นตวั   เนื�องจากความตอ้งการบริโภคเนื�อสตัวที์�เพิ�มขึ�น     ซึ� ง 

จ.สระแกว้ มีพื�นที�ทาํการเกษตร จาํนวน 2,340,093 ไร่  แต่มีพื�น

ที�ชลประทานเพียงร้อยละ 10.4   ส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่ค่อนขา้ง

ตํ�า มกัประสบปัญหาภยัแลง้อยูเ่สมอ  แต่จุดแขง็ของ จ.สระแกว้ 

คือ มีที�ตั�งพื�นที�เหมาะสม  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื�อม

ต่อกบัประเทศกมัพชูาและเวยีดนาม จึงมีศกัยภาพในการพฒันา

อุตสาหกรรมโคเนื�ออยา่งครบวงจร.

มาณ 80.60 ลา้นบาท      4.การจดัตั�งโรงฆ่าสตัวม์าตรฐาน GMP 

1 แห่ง งบประมาณ 34.60 ลา้นบาท     และ 5.การส่งเสริมแปลง

ใหญ่-การจดัตั�งสหกรณ์ “โคบาลบูรพา” 1 แห่ง

 โดยโครงการนี�   มีระยะเวลาดาํเนินงาน  6  ปี   (2560-

2565) แบ่งเป็น 3 ระยะ      แต่ละระยะเป็นการปรับเปลี�ยนพื�นที�

ของเกษตรกรแต่ละรายประมาณ 1 ใน 3 ของพื�นที�   ในช่วงการ

ปรับเปลี�ยนระยะแรก   เกษตรกรจะมีรายไดจ้ากการปลกูขา้วใน

พื�นที�เดิมและจากการขายมูลสตัว ์    เมื�อครบกาํหนดโครงการปี

2565 เกษตรกรคืนโคเนื�อ (เพศเมีย) 30,000 ตวั     ใหธ้นาคารโค

เนื�อ และคืนแพะ (เพศผู/้เพศเมีย) 3,200 ตวั ใหธ้นาคารแพะเพื�อ

ขยายผลในพื�นที�ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ   แลว้เป็นเกษตรกรที�

ประสบภยัแลง้ จาํนวน 6,106 ราย            และเกษตรกรในพื�นที�

ครม.เห็นชอบโครงการ “โคบาลบูรพา”

ช่วยเหลือเกษตรพื�นที�ภยัแลง้-ส่งเสริมปศุสตัว์

เริ�มใช ้ก.ม.ศุลกากรใหม่ พ.ย.นี�  เพิ�มบทลงโทษผูก้ระทาํผดิ
 นายวสุิทธิ�  ศรีสุพรรณ รมช.คลงั เปิดเผยวา่ ขณะนี�  พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบบัใหม่ ปี 2560 ไดป้ระกาศลงราชกิจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัจริงในเดือน พ.ย. 60 นี�  ซึ� งส่งผลใหก้ารเกบ็ภาษี     ของกรมศุลกากรมี

ประสิทธิภาพและมีการเพิ�มบทลงโทษผูก้ระทาํผดิที�รุนแรงขึ�น  ตลอดจนช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการและสนบัสนุนการคา้ของไทย  สาํหรับสาระสาํคญัของ  พ.ร.บ.ศุลกากรใหม่       ผูน้าํเขา้และส่งออก

สินคา้มีหนา้ที�ตอ้งสาํแดงราคาและเสียภาษีอากรใหค้รบถว้นถกูตอ้ง หากเจา้หนา้ที�เห็นวา่ไม่ยอมเสียภาษีหรือเสียไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที�มีอาํนาจประเมินภาษีภายใน 3 ปี  หลงัจากที�ยื�นใบขน และหากมีเหตุจาํเป็นประเมิน

ไม่ทนัยงัใหข้ยายเวลาการประเมินภาษีไดอี้ก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี

 นอกจากนี�  ในกรณีที�พบหลกัฐานวา่มีเจตนาฉอ้โกงไม่ยอมเสียภาษีใหเ้จา้หนา้ที�มีอาํนาจประเมินภาษีไดอี้ก 5 ปี หลงัจากที�พน้กาํหนด 5 ปีแรกขา้งตน้        ทาํใหเ้จา้หนา้ที�มีอาํนาจประเมินภาษีผูฉ้อ้โกงภาษีเป็น

เวลานานถึง 10 ปี ที�สาํคญัหลงัเจา้หนา้ที�ประเมินภาษีแลว้ใหส่้งกบัผูป้ระกอบการที�มีหนา้ที�เสียภาษีรับทราบและตอ้งชาํระภายใน 30 วนั หากไม่ชาํระใหเ้สียเงินเพิ�ม 1% ต่อเดือน และเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที�คา้งชาํระ

 ขณะเดียวกนัอธิบดีกรมศุลกากรยงัมีอาํนาจยดึอายดัสินคา้ของผูป้ระกอบการที�อยูใ่นอารักขาของกรมศุลกากร หากครบกาํหนด 30 วนั    ไม่ยอมชาํระภาษีใหค้รบกรมศุลกากรสามารถที�จะขายทอดตลอดสินคา้

เพื�อนาํเงินมาชาํระภาษีได ้หากยงัไม่พอชาํระค่าภาษี   อธิบดีกรมศุลกากรยงัมีอาํนาจยดึอายดัสินทรัพยข์องผูเ้สียภาษีไม่ครบไดท้ั�วราชอาณาจกัรโดยไม่ตอ้งขอคาํสั�งจากศาล       เพื�อขายทอดตลาดและชาํระค่าภาษีใหค้รบ

จาํนวน

 สาํหรับขั�นตอนการอุทธรณ์ภาษีไดก้าํหนดกรอบเวลาใหร้วดเร็ว เพื�ออาํนวยความสะดวกกบัผูป้ระกอบการนาํเขา้ส่งออก โดยคณะกรรมการอุทธรณ์จะตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จภาย 180 วนั และขยายเวลาไดอี้กไม่

เกิน 90 วนั จากกฎหมายเดิมที�ไม่มีการกาํหนดเวลา นอกจากนี�กาํหนดบทลงโทษผูใ้หข้อ้มูลการเสียภาษีเป็นเทจ็ ตอ้งจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นตน้.



ทรรศนะ

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       


