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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    293  วนัพฤหัสบดทีี�    21   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.

     เปิดรับจดทะเบียนเครี�องหมายเสียง
      เพิ�มความคุม้ครอง ตามพ.ร.บ.เครื�องหมายการคา้

 นายทศพล ทงัสุบุตร อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเปิด

เผยวา่ ตั�งแต่วนัที� 1 ก.ย.60 เป็นตน้มา กรมฯไดเ้ปิดใหบ้ริการรับจด

ทะเบียนเครื�องหมายเสียง ตาม พ.ร.บ.เครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� 3) 

พ.ศ.2559 แลว้ โดยล่าสุดมีผูป้ระกอบการและบุคคลธรรมดา มายื�น

คาํขอจดทะเบียนแลว้ 3 คาํขอไดแ้ก่ บริษทั ยนิูชาร์ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูผ้ลิตสินคา้เกี�ยวกบัเดก็และผูห้ญิง โดยไดย้ื�นคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมาย

เสียงสินคา้ผา้อนามยั “โซฟี” และผา้ออ้มสาํหรับเดก็ “มามี�โพโค” และ

บุคคลธรรมดายื�นคาํขอจดทะเบียน 1 คาํขอ

 “เสียงที�มีผูย้ื�นคาํขอจดทะเบียนเป็นเสียงที�ใชป้ระกอบ 

ประกอบในการโฆษณาสินคา้ ซึ� งหากผูบ้ริโภคไดย้นิกรู้็ไดท้นัที

    เริ�มใชไ้มโครบสัแทนรถตู ้100 คนัแรก 1 ต.ค.นี�

 นายสมศกัดิ�  ห่มม่วง รองปลดักระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลงัการประชุมคณะกรรมการจดัระเบียบ

และแกไ้ขปัญหารถตูโ้ดยสารสาธารณะ วา่ ที�ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 

ที�ใหค้งอายกุารใชง้านรถตูโ้ดยสารสาธารณะไวที้� 10 ปี และใหร้ถตูโ้ดยสารสาธารณะหมวด 2 ที�วิ�งเสน้ทาง

กรุงเทพฯ-ต่างจงัหวดัและรถตูโ้ดยสารสาธารณะหมวด 3 ที�วิ�งเสน้ทางระหวา่งจงัหวดักบัจงัหวดัที�มีจุดจอด

ระหวา่งทางรวม 100 คนั เปลี�ยนเป็นรถไมโครบสั ตั�งแต่วนัที� 1 ต.ค.นี� ส่วนรถตูห้มวด 1 ที�วิ�งในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลรถตูห้มวด 4 ที�วิ�งภายในจงัหวดั และรถตูห้มวด 3 ที�ไม่มีจุดจอดระหวา่งทาง ใหข้ยายเวลาการเปลี�ยน

เป็นไมโครบสัออกไปอีก 2 ปี เป็น 1 ต.ค. 62 ขณะนี� มีอู่พร้อมต่อรถไมโครบสัอยูแ่ลว้ เบื�องตน้ราคาอยูที่� 1.7-2.2 

ลา้นบาท โดยผูป้ระกอบการจะสามารถคืนทุนไดใ้นเวลา 3 ปี ส่วนเวลาที�เหลือจะเป็นช่วงทาํกาํไร โดยหลงัจาก

วนัที� 1 ต.ค.นี� เป็นตน้ไป กระทรวงคมนาคมไดส้ั�งการใหก้รมการขนส่งทางบก (ขบ.)ช่วยติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการเปลี�ยนรถตูม้าเป็นไมโครบสั ใหก้ระทรวงคมนาคมทราบทุกๆ 3 เดือน วา่เปลี�ยนแลว้มีผลเสียหรือ

ผลดีอยา่งไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ พร้อมกนันี�  ขบ.จะเขา้มาช่วยดูแลอตัราการบรรทุกผูโ้ดยสารใหด้ว้ย 

โดยตอ้งใหร้ถไมโครบสัแต่ละคนัมีผูโ้ดยสาร 70% ขึ�นไป หากพบวา่ปริมาณรถไมโครบสัมากกวา่ผูโ้ดยสาร ทาง

ขบ.จะหาเสน้ทางใหม่ใหผู้ป้ระกอบการอยูร่อด

 นายสมศกัดิ� กล่าวต่อวา่ ก่อนหนา้นี� เคยเสนอใหใ้ชง้บจากกองทุนเพื�อความปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนน (กปถ.)มาสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเปลี�ยนรถตูเ้ป็นไมโครบสั 200,000 บาทต่อคนัเพราะจะช่วยจูงใจ

ใหผู้ป้ระกอบการหนัมาเปลี�ยนเป็นไมโครบสัมากขึ�น และเป็นการซื�อความปลอดภยัใหป้ระชาชนดว้ย แต่ไม่

สามารถทาํได ้ ดงันั�นผูป้ระกอบการจึงควรรวมตวักนัเป็นนิติบุคคลเพื�อใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้ายขึ�นและลงทุน

ดา้นทรัพยากรบุคคลไดด้ว้ย รถหนึ�งคนัจะไดมี้พนกังานสลบักนัขบัไม่ตอ้งขบัคนเดียวจนทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ

 น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะ

เศรษฐกิจสงัคมครัวเรือนเกษตรวา่ จากการสาํรวจเกษตรกรทั�วประเทศ 10,000 ครัวเรือน ระหวา่งปีการ

ผลิต 58/59 พบวา่ มีรายไดเ้งินสด 300,565 บาท ต่อครัวเรือน เพิ�มขึ�น 6.1% เมื�อเทียบกบัปี  57/58 แบ่ง

เป็นรายไดจ้ากภาคเกษตร 157,373 บาทต่อครัวเรือน เพิ�มขึ�น 6.05% และนอกภาคเกษตร 143,192 บาท

ต่อครัวเรือน เพิ�มขึ�น 6.17% ส่วนรายจ่ายเงินสดอยูที่� 248,170 บาทต่อครัวเรือน เพิ�มขึ�น 12.89% เมื�อเทียบ

กบัปี 57/58 แบ่งเป็นรายจ่ายในภาคเกษตร 100,281 บาทต่อครัวเรือน เพิ�มขึ�น 9.8%และนอกภาคเกษตร 

147,889 บาทต่อครัวเรือนเพิ�มขึ�น 5.08%

 “ถา้เทียบเป็นรายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน (รายไดเ้งินสดหกัลบออกจากรายจ่ายเงินสด) ในปี 

58/59 เท่ากยัวา่เกษตรกรมีรายไดติ้ดลบถึง 17.4% หรือเหลือเพียง 52,395 บาทต่อครัวเรือน ปัจจยัส่วน

หนึ�งมาจากการที�เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะรายจ่ายนอกจากเกษตรที�คิดเป็นสดัส่วน 58-60% 

และมีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น ทั�งค่าเทอมบุตร ค่าสินคา้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการซื�อสินคา้

ฟุ่ มเฟือยตามรสนิยมที�สูงขึ�น อาทิ การซื�อรถยนตรุ่์นใหม่ๆ สมาร์ทโฟนราคาแพง ส่วนรายจ่ายในภาค

เกษตรที�คิดเป็น 40-42% ส่วนใหญ่มาจากค่าจา้งแรงงาน ค่าเช่าที�ดิน ฯลฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบัปริมาณหนี�

สินปี 58/59 ที�เพิ�มสูงขึ�นกวา่ 4.55% หรืออยูที่� 122,695 บาทต่อครัวเรือน”

 สาํหรับในปีการผลิต 59/60 คาดวา่ รายไดค้รัวเรือนเกษตรจะมีอตัราเพิ�มขึ�น 3-5 % จากผลผลิตเกษตร

ที�เพิ�มขึ�น เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเอื�ออาํนวย และปัจจบัสนบัสนุนภายในจากนโยบายภาครัฐ ที�มีแผนงาน

โครงการกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที�ประสบภยัธรรมชาติ เป็นตน้

       หนี� เกษตรกรสูงขึ�น-ชอบซื�อของฟุ่ มเฟือย

เสียงเพื�อขอรับความคุม้ครองเครื�องหมายการคา้ที�เป็นเสียงเพิ�มขึ�น 

นอกเหนือจากเครื�องหมายการคา้ในรูปแบบเดิมที�มองเห็นไดด้ว้ย

ตา ตาม พ.ร.บ.เครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2559 เพื�อยกระดบั

มาตรฐานเครื�องหมายการคา้ของไทยใหเ้ป็นสากลมากขึ�น นอกจาก

นี�  ยงัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของเครื�องหมายการคา้ประเภทเสียง

ที�มีความสําคญัมากขึ�นในฐานะที�เป็นเครื� องมือใหม่ทางการ

ตลาดสาํหรับสร้างแบรนด์สินคา้เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํ

ไดง่้าย และผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชนจ์ากผลิตภณัฑใ์หม่ๆถือ

เป็นการส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต.

วา่เป็นสินคา้อะไร โดยเสียงที�จะยื�นคาํขอจดทะเบียนไดต้อ้ง

เป็นเสียงเฉพาะ เช่น เสียงดนตรี หรือ เสียงร้องที�แต่งขึ�นมา

เป็นการเฉพาะ ไม่ใช่เสียงสามญัที�ใชก้นัอยูท่ ั�วไปส่วนการ

พิจารณาคาํขอจะพิจารณาตามขั�นตอนเช่นเดียวกบัคาํขอจด

ทะเบียนเครื�องหมายการคา้ทั�วไป ซึ�งจะใชเ้วลาเฉลี�ย 13 เดือน 

ถือวา่เร็วขึ�นจากเดิมที�ใชเ้วลามากกวา่นี� ”

 สําหรับการเปิดให้บริการจดทะเบียนเครื� องหมาย

เสียงนี� เป็น ผลจากการปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.เครื�องหมายการคา้ 

พ.ศ. 2534   ที�ไดข้ยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงการจดทะเบียน


