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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    291  วนัองัคารที�    19   กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 18-21 ก.ย มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 22 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 - 34   องศาเซลเซียส  

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  18-21  ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  24 - 27  องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ  1 เมตร ห่างฝั�งทะเลคลื�นสูง   1-2   เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 18-21 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  21 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60ของพื�นที� ส่วนมากทางตะวนัตกของภาค

อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 18-21 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 40 - 60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 31 - 34 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

              เร่งติดเครื�องรูดบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ

     ร้านโชห่วยกวา่หมื�นแห่งทั�วประเทศร่วมโครงการ
 นายสนธิรัตน ์ สนธิจิรวงศ ์ รมช.พาณิชย ์ เปิด

เผยวา่ ขณะนี� มีร้านคา้ปลีกดั�งเดิม (โชห่วย) สมคัรเขา้

ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที�จะจาํหน่ายสินคา้เพื�อ

รองรับการใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผูมี้ราย

ไดน้อ้ยแลว้จาํนวนหมื�นกวา่แห่ง โดยกระทรวงฯกาํลงั

ทยอยส่งรายชื�อร้านค้าที� เข้าร่วมโครงการให้กับ

กระทรวงการคลงั เพื�อติดตั�งเครื�องรูดบตัร (อีดีซี) 

ใหท้นัต่อการใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ที�จะเริ�มอยา่ง

เป็นทางการวนัที� 1 ต.คนี�โดยจาํนวนร้านคา้ที�สมคัร

เขา้มาผ่านสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัทั�วประเทศได้

มีการคดัเลือก ซึ� งการดาํเนินการระยะแรกตอ้งให้

ครอบคลุมทุกตาํบลทั�วประเทศ หรือมีร้านคา้ตาํบล

ละ 1 แห่ง เพื�อรองรับการใชบ้ตัรซึ�งหากครบทุก

ตาํบลแลว้กระทรวงฯ จะยงัเปิดรับสมคัรต่อเนื�อง 

ไม่ไดปิ้ดกั�นผูที้�จะมาเขา้ร่วมเพิ�มเติม

 ทั�งนี�  การที�มีร้านโชห่วยเขา้ร่วมโครงการ

เพิ�มมากขึ�น เป็นผลจากการที�ไดจ้ดัทีมเจา้หนา้ที�ออก

พบปะเชิญชวนร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ในเครือข่ายร้าน

คา้ชุมชน ร้านคา้สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้นวสิาหกิจ

ชุมชน การเคหะ ฯลฯ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อผลกัดนัให้

เขา้ร่วมโครงการ ร้านคา้ที�เขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บ

 ขณะเดียวกนั ในวนัที� 18 ก.ย.นี�  ตนจะเดินทาง

ไปจงัหวดัสุพรรณบุรีเพื�อตรวจสอบความคืบหนา้ของ 

ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ ที�ติดตั�งระบบเครื�องรูดบตัรและ

ทดลองการจาํหน่าย โดยคนที�ถือบตัรตอ้งซื�อสินคา้

ตามรายการที�กาํหนด เพื�อป้องกนัปัญหาไม่ใหน้าํบตัร

ไปซื�อสินคา้ที�ไม่จาํเป็นซึ� งวิธีการตรวจสอบจะมีบาร์

โคต้ที�กาํหนดร้านคา้จะถูกถอดออกจากโครงการทนัที 

เพราะถือวา่ทาํผดิเงื�อนไข

 “รัฐบาลจะประเมินผลการดาํเนินโครงการ

ร้านธงฟ้าประชารัฐระยะแรก (เฟสแรก) ในช่วง 3 

เดือนนี�  (ต.ค.-ธ.ค.) วา่ประสบความสาํเร็จหรือมี

ปัญหาอุปสรรคที�ตอ้งแกไ้ขอยา่งไร ส่วนระยะ 2 จะ

เพิ�มจาํนวนร้านคา้ รวมถึงชนิดสินคา้ที�จะครอบคลุม

ไปถึงสินคา้ของเอสเอม็อี สินคา้โอทอป สินคา้

ชุมชน โดยวงเงินที�รัฐบาลใหใ้ชผ้า่นบตัรเพื�อซื�อ

สินคา้ภายในร้านธงฟ้ามีมูลค่ารวม 38,000 ลา้นบาท 

จะเป็นเมด็เงินเดิมที�ผูถื้อบตัรที�ตอ้งซื�อสินคา้อยูแ่ลว้ 

แต่การใชจ่้ายบตัรที�ตอ้งซื�อสินคา้อยูแ่ลว้ แต่การใช้

จ่ายบตัรช่วยทาํใหเ้งินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

จากการซื�อสินคา้ไดห้ลายรอบ โดยจะมีการประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจที�เพิ�มขึ�นจากการใชบ้ตัรต่อไป

ไดรั้บการติดตั�งเครื�องรูดบตัรฟรี การซื�อขายสินคา้ให้

ชาํระเงินผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐที�ราชการออกให ้

ซึ� งรัฐบาลจะชาํระเงินค่าสินคา้แทนผูถื้อบตัรใหแ้ก่ร้าน

คา้เป็นรายวนั และจะโอนเงินเขา้ภายใน 3 วนั

 สําหรับชนิดสินคา้ที�จะขายผ่านร้านธงฟ้า

ประชารัฐ ขณะนี� มีผูผ้ลิตสินคา้สมคัรเขา้ร่วมแลว้

เกือบ 20 ราย และส่งรายชื�อสินคา้ที�จะนาํมาจาํหน่าย 

150 รายการ เพิ�มเติมจากเดิมที�จาํหน่าย 48 รายการ

โดยสัปดาห์นี� จะได้ข้อสรุปของจํานวนสินค้า

ทั�งหมดและยอมรับว่าสินคา้ที�ผูผ้ลิตส่งรายชื�อเพิ�ม

เติมมาบางรายการอาจไม่ไดล้ดราคาถึง 15-20 % แต่

ไดก้าํชบัวา่ ตอ้งเป็นสินคา้ที�ราคาตํ�ากวา่ทอ้งตลาด

และตอ้งลดราคาไม่นอ้ยกวา่ 10% ขึ�นไป

 “เรื�องรายการสินคา้ ไดย้ ํ�าในเรื�องของความ

หลากหลาย ทาํใหก้ารลดราคาสินคา้บางรายการ

อาจไม่ไดสู้งถึง 15-20% แต่กไ็ม่ตํ�ากวา่ 10% โดย

สินคา้จะเนน้ 3 กลุ่ม คือ สินคา้จาํเป็นต่อการครอง

ชีพ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก แชมพกูลุ่มเครื�อง

แบบนกัเรียนและกลุ่มปัจจยัการเกษตรเช่น ปุ๋ยเคมี 

เป็นตน้ ขณะนี� มีการส่งรายชื�อสินคา้เขา้มาเรื�อยๆ 

คาดวา่จะไดข้อ้สรุปในสปัดาห์นี� ”


