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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    292  วนัพธุที�    20   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.

            1 ต.ค.นี� เริ�มใชบ้ตัรสวสัดิการรัฐเป็นวนัแรก

          ผูถ้กูตดัสิทธิ� ขออุทธรณ์ไดภ้ายใน 29 ก.ย.นี�
 นายสมชยั สจัจพงษ ์ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ วนัที� 15 ก.ย.กรมบญัชีกลาง เปิดผลตรวจสอบผูผ้า่นคุณสมบติัโครงการลงทะเบียนเพื�อสวสัดิการแห่งรัฐ จากจาํนวนทั�งหมด 14.1 ลา้นคน ผลปรากฎวา่ มี

ประชาชนผา่นเกณฑคุ์ณสมบติั 11,431,681 คน และไม่ผา่นคุณสมบติั 2,744,489 คน โดยเหตุผลหลกัที�ถกูตดัสิทธิ�  คือมีทรัพยสิ์นที�ดินเกินกวา่ที�กาํหนด  1.6  ลา้นคน เงินฝากเกินกวา่ 100,000 บาทต่อปี จาํนวน 400,000 ราย เป็นตน้ 

โดยสามารถรับบตัรสวสัดิการไดต้ั�งแต่วนัที� 1 ต.ค.เป็นวนัแรก ส่วนกรณีที�มีประชาชนแจง้วา่ สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเอก หรือดอ็กเตอร์ โดยไดล้งทะเบียนไว ้500 คน จากการตรวจสอบโดยโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มูล

จาํนวน 100 คน พบวา่ สาํเร็จการศึกษาปริญญาเอกเพียง 5 คน หรือ 5 % เท่านั�น อีก 95 คน ระบุวา่เขียนเล่นๆ หรือเขียนกวนๆไป ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาปริญญาเอกแต่อยา่งใด  

 นางสาวสุทธิรัตน ์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบญัชีกลาง กล่าววา่ กรณีที�ประชาชนลงทะเบียนแลว้ ไม่ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัสามารถขออุทธรณ์เพื�อใหมี้การตรวจสอบคุณสมบติัใหม่ได ้ภายในวนัที� 

29 ก.ย.2560 หลงัจากนั�น กระทรวงการคลงัประกาศผลการอุทธรณ์วนัที� 24 ต.ค. ผา่น 2 ช่องทางคือ WWW.epayment.go.th และสายด่วนของธนาคารพนัธมิตรทุกแห่ง

 ทั�งนี�  หากผลการอุทธรณ์สรุปวา่ไม่ผา่น ผูย้ื�นอุทธรณ์จะไม่มีสิทธิไดรั้บบตัรสวสัดิการ และหากผูอุ้ทธรณ์ยงัมีขอ้สงสยัผลการอุทธรณ์ใหติ้ดต่อสอบถามหน่วยงานที�ตรวจสอบคุณสมบติันั�นๆ โดยตรง

แต่หากผลการอุทธรณ์ปรากฎวา่ผา่นคุณสมบติัผูย้ื�นอุทธรณ์จะไดรั้บบตัรสวสัดิการต่อไป สาํหรับกรณีที�ประชาชนไดรั้บบตัรสวสัดิการไปแลว้ แต่ไดท้าํสูญหายสามารถแจง้หายไดที้�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

และมีค่าใชจ่้ายทาํบตัรใหม่ 100 บาท โดยกรมบญัชีกลางจะออกบตัรใหม่ภายใน 30 วนั

 ผลกัดนัหมู่บา้นเกษตรอินทรียใ์หไ้ด ้8 แห่ง
 นางอภิรดี ตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย ์ เปิดเผยวา่ กระทรวงพาณิชยร่์วมกบัสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั

ในพื�นที� ไดส้าํรวจและติดตามการทาํเกษตรอินทรียข์องหมู่บา้นต่างๆอยา่งต่อเนื�อง เพื�อผลกัดนัใหเ้ป็นหมู่บา้น

เกษตรอินทรีย ์(Organic Village)ซึ� งในปี 60 มีเป้าหมายผลกัดนัใหมี้หมู่บา้นเกษตรอินทรียใ์หไ้ด ้8 แห่ง เพื�อส่ง

เสริมและเพิ�มช่องทางการจาํหน่ายและขยายตลาดสินคา้เกษตรอินทรียใ์หก้บัเกษตรกร สาํหรับหมู่บา้นเกษตร

อินทรียท์ั�ง 8 แห่ง ไดแ้ก่ 1.หมู่บา้นริมสีม่วง ตาํบลริมสีม่วง อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์สินคา้เด่น คือ มนั

หวานญี�ปุ่น 2.หมู่บา้นโสกขมุปูน ตาํบลนาโส่ อาํเภอกดุชุม จงัหวดัยโสธร สินคา้เด่น คือ ขา้วหอมมะลิอินทรีย ์

3. หมู่บา้นทพัไทย ตาํบลทมอ อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ สินคา้เด่น คือ ขา้วไรซ์เบอร์รี�  4. หมู่บา้นหว้ยพลู 

จงัหวดันครปฐม สินคา้เด่น คือผกัสวนครัว 5.หมู่บา้นหนองสะโน ตาํบลดอนนางหงส์ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดั

นครพนม สินคา้เด่นคือ ขา้วกลอ้งหอมมะลิ 6.หมู่บา้นหนองหอย ตาํบลกดุชุมแสง อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดั

ชยัภมิู สินคา้เด่น คือ กลว้ยหอมทอง 7.หมู่บา้นท่าเดื�อนอ้ย จงัหวดัลพบุรี สินคา้เด่น คือ งาดาํ ถั�วดาวอินคา และ8.

หมู่บา้นบางเพนียด จงัหวดัฉะเชิงเทรา สินคา้เด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ�นชนั เป็นตน้

 ทั�งนี�  ในการพฒันาหมู่บา้นเกษตรอินทรียต์ั�งเงื�อนไขวา่แต่ละหมู่บา้นจะตอ้งมีเกษตรกรไม่ตํ�ากวา่ 

50%ของครัวเรือนทั�งหมด โดยกระทรวงฯจะดูแลตั�งแต่การผลิต การพฒันาคุณภาพสินคา้ การสร้างมาตรฐาน

สินคา้ เพื�อใหต้ลาดเชื�อถือและจะเพิ�มช่องทางการตลาด ทั�งการเชื�อมผลผลิตไปจาํหน่ายในช่องทางที�มีอยู ่ทั�งใน 

Farm Outlet หา้งสรรพสินคา้และผลกัดนัส่งออกไปต่างประเทศ

 นอกจากนี�ยงัมีแผนที�จะผลกัดนัใหห้มู่บา้นเกษตรอินทรียเ์ป็นแหล่งท่องเที�ยว โดยดึงจุดขายของ

แต่ละแห่งขึ�นมาโปรโมตเพื�อใหค้นไทยและนกัท่องเที�ยวต่างชาติเยี�ยมชมและเรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูก

สินคา้เกษตรอินทรียซึ์� งจะช่วยเพิ�มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร ทั�งรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยวและรายไดจ้าการขายสินคา้

ที�จะเพิ�มมากขึ�น

 นายสมชยั  สจัจพงษ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  กล่าวปาฐกถา “เตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด ์

4.0 พร้อมความทา้ทายของสงัคมสูงวยั” โดยระบุวา่ ภายในเดือน ก.ย.นี�  กระทรวงการคลงัจะเสนอใหที้�

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแพก็เกจมาตรการการส่งเสริมการออมระดบัชาติ   ประกอบดว้ย 

4 มาตราการ เพื�อกระตุน้ประชาชนรู้จกัการออมสาํหรับวยัเกษียณคือ 

 1.ยกระดบัการใหค้วามรู้ทางการเงินแก่ประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ� งกระทรวงการ

คลงัจะเป็นเจา้ภาพร่วมกบัสถาบนัการเงินและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งให้ความรู้ทางการเงินแก่

ประชาชนใหเ้กิดวนิยัในการออม การลงทุน โดยมีเป้าหมายใหค้นไทยทุกคนอดออมประหยดั

เพื�ออนาคต  2.เสริมความแขง็แกร่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูนียนถือเป็น

สถาบนัการออมที�เป็นเสาหลกัของประเทศ  3. การออกผลิตภณัฑก์ารออมใหม่ๆและการมี

มาตราทางการเงินการคลงัเพื�อใหป้ระชาชนลดการใชสิ้นคา้ฟุ่ มเฟือย และ 4.การเพิ�มระบบ

การออมเพื�อเกษียณอาย ุ ซึ� งขณะนี� รัฐบาลไดจ้ดัตั�งกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ� ง

เป็นการออมภาคบงัคบัสาํหรับแรงงานโดยแรงงานจ่ายเงินออมหนึ�งและนายจา้งสมทบอีกอตัรา

หนึ�ง ซึ� งจะเริ�มบงัคบัใชปี้ 2561

 นอกจากนี�  กระทรวงการคลงัยงัจะปรับปรุงโครงสร้างภาษี โดยจะเกบ็ภาษีบนฐาน

ทรัพยสิ์นมากขึ�น โดยเฉพาะผูสู้งอายทีุ�มีความมั�งคั�ง จากปัจจุบนัเกบ็ภาษีบนฐานทรัพยสิ์นเพียง 

1 % จะขยบัเป็น 5 %  และ 10 % ในอนาคต

 เสนอแพคเกจส่งเสริมการออมระดบัชาติ


