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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   233  วนัจนัทร์ที�   26  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  20-25 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35   องศาเซลเซียส  

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

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

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

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

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื�นที�  

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 23-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 

องศาเซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 น.ส.บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์  อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เปิดเผย

วา่ในช่วง 5 เดือนที�ผา่นมา (มกราคม-พฤษภาคม 2560)    มีการจดทะเบียนจดั

ตั�งหา้งหุน้ส่วนบริษทัจาํนวน 29,417 ราย เพิ�มขึ�น 3,541 รายคิดเป็น 14%  เมื�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีจาํนวน 25,876 ราย      เนื�องจากเศรษฐกิจ

ไทยในภาพรวมมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งชดัเจนจากภาคการส่งออกสินคา้และ

บริการที�มีการฟื� นตวัอยา่งต่อเนื�อง

 ขณะที�การบริโภคภาคเอกชนปรับตวัดีขึ�น     ตามรายไดเ้กษตรกร

และความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภค ภาคการท่องเที�ยวมีแนวโนม้ฟื� นตวัไดดี้   เนื�อง

จากนกัท่องเที�ยวจีน          ที�ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทวัร์ผดิ

กฎหมายในช่วงก่อนหนา้นี� เริ�มเดินทางกลบัเขา้มา       และมีการใชจ่้ายภาครัฐ

เป็นแรงขบัเคลื�อนเศรษฐกิจที�สาํคญั  ในขณะที�การลงทุนภาคเอกชนยงัมีแนว

โนม้ฟื� นตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

 ทั�งนี� เฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2560   มีผูป้ระกอบธุรกิจยื�นขอจด

5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั�วไป  จาํนวน 531 ราย    รองลงมา

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวน 346 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื�องประดบั   จาํ-

นวน 211 ราย ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร จาํนวน 149 ราย     และธุรกิจใหค้าํ

ปรึกษาดา้นการบริหารจดัการ จาํนวน 130 ราย ตามลาํดบั     ส่งผลใหปั้จจุบนั 

(31 พฤษภาคม 2560)       มีหา้งหุ้นส่วนบริษทัจดทะเบียนจดัตั�งทั�งสิ�นจาํนวน 

1,389,729 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.90 ลา้นลา้นบาท     โดยมีหา้งหุน้

ส่วนบริษทัที�ดาํเนินกิจการอยูท่ ั�วประเทศจาํนวน 666,292 ราย     มูลค่าทุนจด

ทะเบียน 16.15 ลา้นลา้นบาท  แบ่งเป็น  บริษทัจาํกดั 483,568 ราย        บริษทั

มหาชนจาํกดั 1,169 ราย  และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั/หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

181,555 ราย       “เศรษฐกิจไทยยงัตอ้งระมดัระวงัปัจจยัเสี�ยงจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจ   และการคา้ระหวา่งประเทศของ

สหรัฐอเมริกาการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน     และปัญหาความขดัแยง้

ดา้นการเมืองระหวา่งประเทศ” น.ส.บรรจงจิตต ์กล่าว

ทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทัจดัตั�งใหม่ทั�วประเทศจาํนวน 5,832 ราย    เพิ�มขึ�น

จาํนวน 1,049 ราย คิดเป็น 22% เมื�อเทียบกบัเดือนเมษายน 2560    ที�มีจาํนวน 

4,783 ราย  และเพิ�มขึ�นจาํนวน 1,466 ราย  คิดเป็น 34%       เมื�อเทียบกบัเดือน

พฤษภาคม 2559 ที�มีจาํนวน 4,366 รายถือวา่สูงสุดในรอบ 4 ปี

 ขณะที�มีนิติบุคคลจะทะเบียนเลิกกิจการจาํนวน 1,074 ราย     เพิ�ม

ขึ�นจาํนวน 196 ราย คิดเป็น 22% เมื�อเทียบกบัเดือนเมษายน 2560  ที�มีจาํนวน

878  ราย   และเพิ�มขึ�นจาํนวน  103  ราย   คิดเป็น  11%       เมื�อเทียบกบัเดือน

พฤษภาคม 2559 ที�มีจาํนวน 971 ราย

 สาํหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนจดัตั�งใหม่ในเดือนพฤษภาคม   2560 

มีจาํนวนทั�งสิ�น 31,411 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 9,579 ลา้นบาท คิดเป็น 44%  

เมื�อเทียบกบัเดือนเมษายน 2560 ที�มีจาํนวน 21,832 ลา้นบาท  และมีมูลค่าเพิ�ม

ขึ�นจาํนวน 12,638  ลา้นบาท คิดเป็น 67% เมื�อเทียบกบัเดือนพฤษภาคม  2559 

ที�มีจาํนวน 18,773 ลา้นบาท   ประเภทธุรกิจที�มีการประกอบธุรกิจใหม่ สูงสุด

5 เดือนแรก ยอดจดทะเบียนตั�งบริษทัเพิ�มขึ�น

ภาคการส่งออกสินคา้และบริการฟื� นตวัต่อเนื�อง

ใชม้าตรการญี�ปุ่นช่วยไทยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารกระทรวงที�ดินโครงสร้างพื�นฐานการขนส่งและการท่องเที�ยวแห่งญี�ปุ่น  (MLIT)       พร้อมทีมวจิยัอุบติัเหตุวา่กระทรวง

คมนาคมของไทย และญี�ปุ่น ไดร่้วมมือกนัเรื�องความปลอดภยัทางถนน ซึ�งการประชุมครั� งนี� เป็นครั� งที� 4      เป็นการประเมินผลและติดตามความกา้วหนา้ในการนาํประสบการณ์และมาตรการการลดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนนของญี�ปุ่นมาใชก้บัถนนในเมืองไทย โดยไดน้าํร่องดาํเนินการบนถนนของกรมทางหลวง (ทล.) และทางหลวงชนบท (ทช.) ที�เป็นจุดเสี�ยง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ ์และขอนแก่น 

ทั�งการติดตั�งนวตักรรมเครื�องหมายใหม่ๆ บนพื�นผวิถนน เช่น ป้ายยวัร์สปีด แจง้ความเร็วผูข้บัขี� ป้ายเตือนใหล้ดความเร็ว การทาํใหถ้นนมีความหนืดดว้ยการทาพื�นสีแดง รวมถึงการรณรงคแ์คมเปญ  ขบัชา้   เปิด

ไฟคาดเขม็ขดั ซึ� งจากการติดตามผลในช่วงเทศกาลสงกรานตที์�ผา่นมา พบวา่ไดผ้ลดี การเกิดอุบติัเหตุและการใชค้วามเร็วลดลง

 นายอาคม กล่าวต่อวา่ มาตรการเปิดไฟหนา้เวลากลางวนั มีรถที�ใหค้วามร่วมมือเพิ�มขึ�นประมาณ 8-10% ซึ�งไม่รวมกบัรถรุ่นใหม่ที�มีระบบไฟอตัโนมติั เมื�อติดเครื�องยนตไ์ฟกจ็ะติดทนัที  ส่วนมาตรการ

ลดความเร็ว จากการบนัทึกสถิติไวก่้อนและหลงัพบวา่ เมื�อคนขบัเห็นป้ายเตือนบอกใหล้ดความเร็วลง คนขบัจะใชค้วามเร็วของรถลดลงประมาณ 10% เช่น เดิมขบัอยูที่� 77 กม.ต่อชั�วโมง     เมื�อเห็นป้ายเตือนกจ็ะ

ลดความเร็วรถลงเหลือ 70 กม.ต่อชั�วโมง เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามขณะนี� ป้ายเตือนยงัมีไม่มากนกั จะเร่งใหติ้ดตั�งเพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะในพื�นที�ชุมชน และโรงเรียน

 นายอาคม กล่าวดว้ยวา่สิ�งที�ตอ้งดาํเนินการหลงัจากนี�  กระทรวงคมนาคมจะนาํมาตรการดงักล่าวขยายผลไปยงัพื�นที�จุดเสี�ยงอื�นๆ ต่อไป รวมทั�งในปี 61 จะเพิ�มจุดพกัรถ และศนูยบ์ริการต่างๆ     บนทาง

หลวงนอกเหนือจากบนถนนมอเตอร์เวย ์เพื�อใหร้ถบรรทุก รถพว่ง หรือ รถอื�นๆ ไดมี้จุดแวะจอดพกัดว้ยทั�งนี� ในช่วง 2-3 สปัดาห์ที�ผา่นมาจะเห็นไดว้า่มีอุบติัเหตุเกิดขึ�นจากการที�รถบรรทุก และรถพว่งจอดอยูข่า้ง

ทางทาํใหร้ถอื�นที�วิ�งมามองไม่เห็น และเสยทา้ยจนเกิดเป็นอุบติัเหตุถี�มากขึ�น ดงันั�นตอ้งเร่งดาํเนินการเพื�อลดการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน.
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