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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�   298  วนัพฤหัสบดทีี�   28  กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 28 ก.ย - 2  ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 - 34  องศาเซลเซียส  

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 20 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั�งทะเลคลื�นสูงมากกว่า 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70ของพื�นที�และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 60 - 70 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 31 - 36 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

     ราคาก๊าซหุงตม้ตลาดโลกพุง่สูงขึ�น
  ไทยรอลุน้ กบง.ตดัสินใจเดือน ต.ค.นี�

  เบี�ยประกนัสุขภาพตั�งแต่ 1 ม.ค.60 ลดภาษีไดห้มื�นหา้
 นายกอบศกัดิ�  ภตูระกลู ผูช่้วยรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ที�ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) อยา่งเป็นทางการนอกสถานที�จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เห็นชอบตามที�

กระทรวงการคลงัเสนอร่างกฎกระทรวงฉบบัที�...(พ.ศ.) ออกตามความประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (มาตราการภาษีเพื�อส่งเสริมการประกนัสุขภาพ) มีสาระสาํคญัเป็นการยกเวน้

เงินไดเ้ท่าที�ผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบี�ยประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัประกนัชีวติหรือบริษทัประกนัวนิาศภยัที�ประกอบกิจการในราชอาณาจกัร สาํหรับการประกนัสุขภาพของผูมี้เงินไดต้ามจาํนวนที�จ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมื�อรวมกบัค่าลดหยอ่นเงินประกนัชีวติที�มีการชาํระเบี�ย 10 ปีขึ�นไป และเงินฝากกบัธนาคารโดยอาศยัเกณฑค์วามทรงชีพหรือมรณะของผูฝ้ากเงิน และมีการกาํหนด

ระยะเวลาการฝาก 10 ปีขึ�นไป เมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท สาํหรับเบี�ยประกนัที�จ่ายตั�งแต่วนัที� 1 ม.ค.2560 เป็นตน้ไป “ไดมี้การซกัถามแลว้วา่ทาํไมแยกเบี�ยประกนัสุขภาพออกจาก

เบี�ยประกนัชีวติ เพื�อทาํใหล้ดหยอ่นภาษีได ้115,000 บาท นายอภิศกัดิ�  ตนัติวรวงศ ์รมว.คลงั ชี�แจงวา่ เจา้หนา้ที�กรมสรรพากรไดค้าํนวณแลว้และไปดูขอ้มูล พบวา่ประชากรจาํนวนมาก ซึ�งเป็นผูมี้

รายไดป้านกลาง ยงัขอลดหยอ่นภาษีสาํหรับการประกนัชีวติไม่ถึง 100,000 บาท หลายคนสามารถเพิ�มเติมเงื�อนไขการลดหยอ่นภาษีการประกนัสุขภาพเขา้ไปไดโ้ดยอาศยัช่องที�เหลืออยู ่คนที�ไม่

ไดป้ระโยชนจ์ริงๆ คือ คนที�มีรายไดสู้ง”

 ทั�งนี�  พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไดพ้ดูถึงนโยบายช่วยประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยไดป้ระโยชนจ์ากนโยบายของรัฐ ซึ� งส่วนนี� มีความสาํคญัมาก เพราะผลสาํรวจดา้นอนามยั

สวสัดิการของสาํนกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ทุกจงัหวดัประชาชนไดรั้บสวสัดิการเพิ�มสูงขึ�นต่อเนื�องในช่วง 10 ปีที�ผา่นมาอยา่งรวดเร็ว.

 นายวฑูิรย ์ กลุเจริญวรัิตน ์อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน (ธพ.) 

เปิดเผยวา่ ขณะนี�ราคาก๊าซหุงตม้ (แอลพีจี) ตลาดโลกเคลื�อนไหว

อยูที่�ระดบั 515 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั เมื�อเทียบจากเดือน ก.ย.ที�

เคลื�อนไหวที�นะดบั 490 เหรียญต่อตนั ซึ� งเป็นผลมาจากโรงกลั�นนํ�ามนั

หลายแห่งในหลายประเทศได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย ์

กบั เออร์มา และแนวโนม้คาดวา่ราคาตลาดโลกจะยงัมีทิศทางขา

ขึ�นต่อเนื�องไปถึงสิ�นปี เนื�องจากกาํลงัเขา้สู่ฤดูหนาวของสหภาพ

ยโุรป (อีย)ู ที�หลายประเทศในอียมีูความตอ้งการนาํเขา้เพื�อไปผลิต

พลงังานความร้อน จึงทาํใหค้วามตอ้งการในตลาดโลกเพิ�มขึ�นทาํให้

ราคาขายปลีกแอลพีจีของไทยมีทิศทางปรับขึ�นดว้ยเช่นกนั แต่จะ

มากน้อยเพียงใดตอ้งอยู่ที�การตดัสินใจของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลงังาน   (กบง.) จะพิจารณาในเดือน ต.ค.นี�  โดยราคาขายปลีก

ส่งผลใหผู้จ้าํหน่ายลดราคาขายส่งแข่งขนักนั และเชื�อวา่ราคาตลาด

โลกที�สูงขึ�น แต่การแข่งขนัแยง่ชิงตลาดลกูคา้ในประเทศกจ็ะยงัคง

สูงขึ�น ทาํใหผู้ค้า้ที�เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหน่ายหรือผูค้า้คนกลาง 

อาจไม่ตดัสินใจปรับขึ�นราคาใหแ้ตกต่างกนัมากนกั เพื�อรักษาส่วน

แบ่งตลาด

 นายวิฑูรยย์งักล่าวถึงแนวโน้มการตั�งสถานีบริการแอล

พีจีและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ (เอน็จีว)ี แห่ง

ใหม่วา่ กรมคาดวา่จะทยอยปรับตวัลดลงจากปัจจยัสาํคญัคือรถยนต์

รุ่นใหม่มีการประหยดันํ�ามนัมากขึ�น โดยเฉพาะรถยนตข์นาดเลก็

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) เพราะในอดีตช่วงที�ราคานํ�ามนัแพง

กจ็ะมีคนนาํรถยนตเ์ก่าไปดดัแปลงเพื�อใชแ้อลพีจีหรือเอน็จีว ี แต่

ปัจจุบนัราคานํ�ามนัมีแนวโนม้ถกูลง ทาํใหค้วามนิยมลดลง.

แอลพีจีในขณะนี�อยูที่� 21.15 บาทต่อกิโลกรัม

 ขณะเดียวกนัยงัพบวา่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอน็

จี) ในตลาดโลกเมื�อกลางเดือน ก.ย.ที�ผา่นมา กเ็คลื�อนไหวที�ระดบั 

7.65 เหรียญต่อลา้นบีทีย ู จากตน้เดือน ก.ย.ที�ผา่นมา ยงัเคลื�อนไหว

อยูที่� 5 เหรียญต่อลา้นบีทีย ู ถือวา่เป็นราคาที�ผนัผวนอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหก้รมตอ้งติดตามสถานการณ์ราคาอยา่งใกลชิ้ดเช่นกนั เพราะ

ไทยมีการนาํเขา้แอลเอน็จีอยา่งต่อเนื�อง

 นายวฑูิรยย์งักล่าววา่ จากการที�ภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรี

ธุรกิจแอลพีจี โดยใหมี้การนาํเขา้เพื�อจาํหน่ายในประเทศได ้มากขึ�น 

จากที�มีเพียง บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) นาํเขา้เพียงรายเดียว ซึ� งที�

ผา่นมามีบริษทั  สยามแก๊ส ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดน้าํเขา้

มาจาํหน่ายเพิ�มอีก  1 ราย มีผลทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดมากขึ�น
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