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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที ่  3  ฉบับที ่  433  วนัพฤหัสบดทีี ่  19  เมษำยน  พ.ศ.   2561   รำคำ   15   บำท

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่ 19 เม.ย. มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60  ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส     

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
 มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 20  ของพืน้ที ่  ตลอดช่วง

 อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส   

 ลมตะวนัออก ควำมเร็ว 15 - 30  กม. /ชม. ทะเลมคีลืน่สูง 1 เมตร   

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพืน้ที ่ตลอดช่วง

ลมตะวนัออก ควำมเร็ว 15 - 30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25  องศำเซลเซียส สูงสุด 31 - 34 องศำเซลเซียส

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 19  เม.ย. มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง  และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 22  - 24 องศำเซลเซียส สูงสุด 30 - 36 องศำเซลเซียส

                             ภาคกลาง
วนัที ่  19  เม.ย.  มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 23 -25 องศำเซสเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่  19  เม.ย.  มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง ลมตะวนัออก  ควำมเร็ว 10 - 30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�ำ่สุด 23 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส

10,000 ซอง ที�นาํมาเกบ็ผลในการศึกษาพบวา่ 669 ซอง (เทียบ

เท่า 6.6%) ไม่มีแสตมป์สรรพสามิตของไทยติดอยู ่ ซึ� งนบั

เป็นบุหรี�ที�ไม่เสียภาษี หรือบุหรี�ที�มิไดมี้ไวเ้พื�อจาํหน่ายตาม

กฎหมายประเทศไทย โดย 50% ของกลุ่มตวัอยา่งที�สาํรวจพบ

ประกอบไปดว้ย 2 ยี�หอ้ ซึ� งเป็นยี�หอ้ที�ไม่ไดขึ้�นทะเบียนกบั

กรมสรรพสามิต”

 นอกจากนี�  หลงัการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตเดือน 

ก.ย.2560 บริษทัคาดวา่ปริมาณการบริโภคบุหรี�ถกูกฎหมาย

และหดตวัลงอยา่งมากในปีนี�  โดยผูสู้บที�ไม่มีกาํลงัซื�ออาจ

เลิกสูบไปเลยหรือหนัไปสูบยาเสน้มวนเอง หรือเลือกซื�อ

บุหรี� เถื�อน โดยคาดวา่ปริมาณการบริโภคบุหรี�ไม่เสียภาษีใน

ไทยอาจสูงถึง 100 ลา้นซอง ซึ�งหากคาํนวณจากมูลค่าภาษี

สรรพสามิต 36 บาทต่อซอง จะเห็นตวัเลขการสูญเสียรายได้

   สดัส่วนบุหรี� เถื�อนเพิ�มขึ�น ทาํรัฐสูญเสียรายได้
ภาษีสรรพสามิต 3,600 ลา้นบาทต่อปี

 “สถานการณ์อาจเลวร้ายลงไดอี้ก เนื�องจาก

ภาษีสรรพสามิตมีกาํหนดปรับขึ�นอีกครั� งในเดือน ต.ค.ปี

หนา้ โดยบุหรี� ซิกาแรตทั�งหมดตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต

ตามปริมาณในอตัราซองละ 24 บาท และตามดว้ยภาษี

ตามมูลค่า (แวต) 40% หากคิดประเมินโดยใหบุ้หรี�

เถื�อนมีสดัส่วนคงที� 6.6% ขณะที�ปริมาณการบริโภค

บุหรี�ถกูกฎหมายหดตวัลงอีก รัฐอาจสูญเสียรายไดภ้าษี

สรรพสามิต 5,000 ลา้นบาท ในปี 2563 ส่วนวธีิแก้

ปัญหาในต่างประเทศที�ประสบปัญหาบุหรี� เถื�อน เช่น

ออสเตรเลีย และสหภาพยโุรป รัฐบาลประเทศดงักล่าว

เนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัปราบปรามบุหรี� เถื�อน”

 นายพงศธร องัศุสิงห์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรรษทั

สมัพนัธ์ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ เปิดเผยวา่ ผลการ

สาํรวจ Empty Pack Survey ที�เป็นการสาํรวจจากซองบุหรี�

เปล่าที�ทิ�งแลว้ เมื�อเดือน ต.ค.2560 ซึ� งดาํเนินการโดยบริษทั

วจิยันีลเส็น ไดแ้สดงผลสดัส่วนบุหรี�ไม่เสียภาษี (บุหรี� ที�ไม่มี

แสตมป์สรรพสามิตของไทยติดบนซอง) พุง่ขึ�นเป็น 6.6% ใน

ไตรมาสที� 4 ปี 2560 จากเดิม 2.9% เทียบกบัไตรมาสที� 4 ปี 

2559 และพบวา่สดัส่วนบุหรี�ไม่เสียภาษีไดป้รับตวัเพิ�มขึ�น

กวา่เท่าตวัในช่วงเวลาเพียง 1 ปี โดยปัญหามีความรุนเรงที�สุด

ในภาคใต ้ เมื�อเจาะเป็นรายจงัหวดัพบวา่สดัส่วนบุหรี�ไม่เสีย

ภาษีในพื�นที�จงัหวดัสตูลมีสดัส่วน 76.6% จงัหวดัสงขลา 67% 

จงัหวดัพทัลุง 40%

 “การสํารวจกลุ่มตวัอย่างซองบุหรี� ทิ�งแลว้ทั�งหมด 

 พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วนัผูสู้งอายแุห่งชาติ ประจาํปี 2561” ภายใตเ้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวยั สู่สงัคมผูสู้งอายยุคุใหม่ที�มั�นคง” พร้อม

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายแุห่งชาติ พ.ศ.2561 ใหแ้ก่ ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา จากนั�นกล่าวปฐกถาพิเศษวา่ รัฐบาลตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของผูสู้งอาย ุ

โดยมอบหมายกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์ (พม.) โดยกรมกิจการผูสู้งอาย ุ (ผส.) เป็นกลไกขบัเคลื�อนนโยบายงานดา้นผูสู้งอายรุ่วมกบัหน่วยงานภาคีเครื�อข่ายภาค ตาม

แนวทางประชารัฐ เพื�อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสงัคมสูงอายุ

 ดา้น ดร.สุเมธกล่าววา่ ในฐานะเป็นคนไทย เป็นขา้ราชการทุกคนปฎิเสธหนา้ที�รับผดิชอบไม่ได ้ตนโชคดีเมื�อเสร็จศึกปี 2524 มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 35 ปี พระองคส์อนทุกอยา่งโดยทรงทาํใหดู้ ซึ� งทรงสอนเพียง 3 ประโยคสาํคญัคือ “มองทุกอยา่งที�ฉนัทาํ” คือพระองคไ์ม่สอนแต่ใหม้องทุกอยา่ง

ที�พระองคท์าํ “จดทุกอยา่งที�ฉนัพดู สรุปทุกอยา่งที�ฉนัคิด” คือทุกจงัหวะตอ้งคิดถึงปัจจุบนั อยา่ลืมบทเรียนในอดีตดว้ยการทาํบนัทึกและมุ่งไปสู่อนาคต กเ็หมือนการเดินเขา้ไปสู่ความสูงอาย ุ

ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการกต็อ้งเดินไป ซึ�งเคลด็ลบัของผูสู้งอายทีุ�ไดรั้บจากพระองคม์าคือ “อยา่หยดุทาํงาน”  ขณะที�พระสุดทา้ยที�ทรงฝากไวคื้อ “งานยงัไม่เสร็จนะสุเมธงานยงัไม่เสร็จ” จึงอยาก

ฝากไปถึงทุกคนวา่ จะอายขุนาดไหนใหท้าํงานต่อไป อยา่นึกวา่งานเสร็จ งานแกไ้ขปัญหาแผน่ดิน งานแกปั้ญหาของบา้นเมืองงานแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม และที�อยูร่อบๆตวัเราไม่มีวนัเสร็จ

ตราบใดที�โลกยงัเตม็ไปดว้ยมนุษยซึ์�งเป็นผูส้ร้างและทาํลาย และฝากนอ้งๆที�จะตามมาเป็นผูสู้งอาย ุใหเ้ตรียมตวัตั�งแต่บดันี�  ระหวา่งที�อยู ่อยูใ่หส้ง่า และตายอยา่งสงบ.

  “เตรียมพร้อมทุกวยั สู่สงัคมผูสู้งอายยุคุใหม่ที�มั�นคง”

    รัฐบาลตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัผูสู้งอายุ



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  3 เม.ย.61 )                       

*( 7 วนัลง  3 เม.ย.61 )                       

      สิทธิพเิศษส�ำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีรั่ฐวสิำหกจิ 
    รับส่วนลดในกำรซ้ือบัตรโดยสำรสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิคและคำเธ่ย์ ดรำกอน

           ในเส้นทำงฮ่องกง  สิงคโปร์, เกำหลใีต้, ไต้หวนั, อเมริกำและแคนำดำ 

                           จองได้ทำง WWW.cathaypacific.com/th 

   

  *ส่งส�ำเนำบัตรข้ำรำชกำรมำทีอ่เีมล์  th_online@cathaypacific.com เพือ่รับโค้ตส่วนลด  

สอบถำมรำยละเอยีดได้ทำง

  www.facebook.com/cathaypacificTH 

โทร 027873366 (เปิดท�ำกำรจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 8.00-17.30 น. หยุดวนัเสำร์-อำทติย์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

*( 7 วนัลง  5 เม.ย. 61 )                       
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( ลง  19  เม.ย. 61 )                       
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