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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  5  ฉบับที ่  982  วนัศุกร์ที ่  17   กรกฎาคม   พ.ศ.  2563  ราคา  15  บาท

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่ 17 - 19 ก.ค. 63 มพีายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ  30 - 40 ของพืน้ที ่

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.
อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 27 องศาเซลเซียส  สูงสุด  33 - 37  องศาเซลเซียส

                                   ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
วนัที ่17 - 19  ก.ค. 63 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 - 60 ของพืน้ที ่กบัมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 - 35 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  23 - 25 องศาเซลเซียส  สูงสุด  31 - 34  องศาเซลเซียส

                              ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
วนัที ่ 17 - 19  ก.ค. 63 มฝีนฟ้าคะนอง  ร้อยละ  40 - 60  ของพืน้ที ่และมี

ฝนตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 - 35 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 25  องศาเซลเซียส สูงสุด   30 - 33  องศาเซลเซียส

                      ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 17 - 19  ก.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ  30 - 40 ของพืน้ที ่โดยมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัออกเฉียงใต้   ความเร็ว  10 - 25 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส

                                 ภาคกลาง
วนัที ่ 17 - 19  ก.ค. 63 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  30 - 40 ของพืน้ที ่โดยมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัออกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 25 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 34 - 37 องศาเซลเซียส

                        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่ 17 - 19  ก.ค. 63 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีโ่ดยมฝีน

ตกหนักบางแห่ง   ลมตะวนัออกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส

ฉบบัท่ี 85/2563                 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563

กรมบญัชีกลางเตือน!อย่าหลงเช่ือบุคคลแอบอา้งรับด�าเนินการติดต่อ

สถานทูตฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจดัท�าวซ่ีาและเท่ียวบินพิเศษ              

เขา้ประเทศไทย โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 100,000 USD

 นางสาววลิาวรรณ  พยานอ้ย รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง ในฐานะโฆษกกรม

บญัชีกลาง เปิดเผยวา่ ตามท่ีมีการแชร์จดหมายท่ีมีขอ้ความภาษาองักฤษถึงสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) (Royal Thai Embassy-

Abu Dhabi (UAE)) ขอรับการสนบัสนุนใหอ้ �านวยความสะดวกในการจดัท�าวซ่ีา

กรณีเร่งด่วนและเท่ียวบินพิเศษจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มายงักรุงเทพฯ ใหก้บัผูท่ี้

จะเขา้ร่วมจดัประชุมนกัลงทุนและโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและการแพทยข์องรัฐ 

โดยมีพฤติการณ์แอบอา้งเป็นเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการคลงัรับจดัการเร่ืองการประกนั

สุขภาพ      ท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึง COVID-19 

และการกกัตวัท่ีบา้น (Home Quarantine)   อีก 14 วนั เป็นจ�านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 

100,000 USD โดยมีการใชต้ราสญัลกัษณ์ของกรมบญัชีกลางรูปแบบเก่าประทบัอยู่

ท่ีจุดลงลายมือช่ือผูส่้งหนงัสือ นั้น

         กรมบญัชีกลางไดต้รวจสอบขอ้มูลแลว้ พบวา่ บุคคลดงักล่าวไม่ใช่บุคลากรของ

กระทรวงการคลงั ประกอบกบักระทรวงการคลงัและกรมบญัชีกลางไม่เคยมีการรับ

ด�าเนินการติดต่อสถานทูตหรือประสานงานเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจดัท�า

วซ่ีาและเท่ียวบินพิเศษแต่อยา่งใด และขอยนืยนัวา่ กรมบญัชีกลางใหค้วามส�าคญั

กบัการปฏิบติัตามมาตรการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด โดยค�านึงถึงสุขภาพ

ของประชาชน จึงขอเตือนหน่วยงานต่าง ๆ          และประชาชนอยา่หลงเช่ือโดยเดด็

ขาด หากมีขอ้สงสยัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ Call Center กรมบญัชีกลาง 

0 2270 6400 ในวนัและเวลาราชการ

                               *****************************************

         ‘เยยีวยาเกษตรกร’ ธ.ก.ส.เปิดตวั ‘ประกนัภยัโคเน้ือ’

              เบ้ียประกนัภยั 400 บาท คุม้ครอง 30,000 บาท

           ”ธ.ก.ส.” เปิดตวัโครงการประกนัภยัโคเน้ือ เพื่อช่วยเหลือ “เยยีวยาเกษตรกร” ลดความ

เส่ียงจากการตายของโคเน้ือท่ีเจบ็ป่วยหรืออุบติัเหตุ ค่าเบ้ียประกนัภยั 400 บาท/ตวั วงเงิน

คุม้ครอง 30,000 บาท/ตวั ระยะเวลาคุม้ครอง 6 เดือน นายอภิรมย ์ สุขประเสริฐ ผูจ้ดัการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวา่ ธ.ก.ส. ไดจ้ดัท�า โครงการ

ประกนัภยัโคเน้ือ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ืออนัเน่ืองมาจากการตายของโค

เน้ือท่ีเจบ็ป่วยหรืออุบติัเหตุ ใหส้ามารถพยงุตวัไดแ้ละมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเร่ิมตน้ใหม่ 

ในอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัตวัละ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแลว้) โดยใหค้วาม

คุม้ครองการตายจากการเจบ็ป่วยของโคเน้ือ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตวั และการตายจาก

อุบติัเหตุ ไฟไหม ้ ฟ้าผา่ น�้าท่วม ดินถล่ม พาย ุ และแผน่ดินไหว ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตวั 

ระยะเวลาคุม้ครองส้ินสุดเม่ือส่งขายคอกกลาง หรือ 6 เดือนนบัจากวนัขอเอาประกนัภยั

               ส�าหรับเง่ือนไขผูข้อเอาประกนัภยั ตอ้งเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ และไดมี้การ

ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมปศุสตัว ์ ดา้นโคเน้ือท่ีขอเอาประกนัภยัตอ้งมีสุขภาพแขง็แรง

สมบูรณ์ ไม่มีความพิการซ่ึงมีผลกบัสุขภาวะ และไม่เป็นโรคเร้ือรัง ไม่อยูร่ะหวา่งการรักษา

พยาบาล มีอายไุม่เกิน 36 เดือน ไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมปศุสตัว ์ และมีการท�าเคร่ืองหมาย

ประจ�าตวัสตัว ์ (NID คือ การเขียนท่ีใบหู / RFID คือ การฝังชิบท่ีใบหู) รวมถึงตอ้งมีบนัทึก

ประวติัถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้เป่ือย และโรคคอบวม (Hemorrhagic Sep-

ticemia) มาแลว้ ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีขอเอาประกนัภยั โดยเกษตรกรผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งแสดงเอกสารยนืยนัตวัตนของโคเน้ือ ระยะเวลารอคอย 30 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรม์

ประกนัภยัมีผลบงัคบั 

                   ทั้งน้ีท่ีผา่นมา ธ.ก.ส.และกรมปศุสตัว ์ไดมี้นโยบายในการส่งเสริมการเล้ียง

สตัว ์ ไดแ้ก่ โคเน้ือ กระบือ แพะเน้ือ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสตัวไ์ทย และช่วยฟ้ืนฟอูาชีพแก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนบัสนุน

การจดัการดา้นตลาดผลิตผลการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว ์ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือก

ใหม่ดว้ยการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมมาเล้ียงสัตวส์�าหรับจ�าหน่ายทั้งภายในและต่าง

ประเทศ และเพื่อสร้างระบบภมิูคุม้กนั และส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการจดัการความเส่ียงดา้น

การผลิตอยา่งไรกต็าม มาตรการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรดงักล่าวเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจ

สามารถติดต่อขอเอาประกนัภยัโคเน้ือไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ Call Center 0-2555-0555



ทรรศนะ
ประกาศ

( ลง  17  ก.ค.  63 )                       

( ลง  17  ก.ค.  63 )                       
( ลง  17  ก.ค.  63 )                       


