
ชัยวนิช ทรานสปอร์ต
“รวดเร็ว ปลอดภัย จริงใจในราคา”

ให้บริการงานขนส่ง แบบเหมาคันทั่วประเทศ
โดย รถบรรทุก 6 ล้อ , 10 ล้อ , รถพ่วง , เทรลเลอร์ 18 ล้อ , เทรลเลอร์โรเบท

 ติดต่อ : คุณนัทธ์มนต์ นนท์นิมิตร  โทร.089-7698228 
คุณภัทราพร มังคลา           โทร.089-6142951

โทร./แฟกซ์ 0-2497-3749                
 EMAIL : chaivanit_transport@hotmail.com

LINE I.D. > noinaja555

ชยัวนิช ทรานสปอรตบริษัท หนังสือพิมพ์ทรรศนะ จํากัด

เลขที� 33/76 หมู่ที�10 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร. 02-8131416 - 9 แฟกซ์ 02-8131420 , 02-8131435

สายด่วน 062-656 4491 email: info@tssnnews.com

www.tssnnews.com

ลงประกาศโฆษณาถูกตอ้งตามกฎหมาย ทุกจงัหวดั ทั �วประเทศ

พยากรณอากาศประจําวัน

ได้รบัอนุญาตจดแจ้งการพิมพห์นังสือพิมพ์

ถกูต้องตามกฎหมาย

หนังสือสาํคญัแสดงการจดแจ้งการพิมพ์

เลขทะเบียน สสช 51/2559

ISSN 2465-5287

หนังสือพิมพ์รายวัน

ทรรศนะ
www.tssnnews.com    email:info@tssnnews.com

รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   238  วนัจนัทร์ที�   3 กรกฎาคม พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

 นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เปิดเผยวา่   กรมส่งเสริมการเกษตร   ไดพ้ฒันา    “ระบบส่งเสริมการ

เกษตร : T&V System (Training and Visit System)”    ซึ� งเป็นระบบ

ฝึกอบรมเยี�ยมเยยีน     ที�มีการนาํมาปรับปรุงมุ่งใหเ้กิดการขบัเคลื�อน

การดาํเนินงานของเจา้หนา้ที�ทุกระดบัทั�วประเทศ  ใหส้ามารถปฏิบติั

และดาํเนินภารกิจใหเ้ป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกนั      และ

คาดวา่     จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดประโยชนท์ั�งเกษตรกรและเจา้หนา้ที�ที�

ปฏิบติังานสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการที�แทจ้ริงของพี�นอ้งเกษตร

กร เพื�อใหภ้าครัฐสามารถใหค้วามช่วยเหลือที�ทนัท่วงที อีกทั�งยงัเกิด

ประโยชนต่์อเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั    ที�จะไดด้าํเนินงาน

ถ่ายทอดองคค์วามรู้วธีิการทาํงาน มีแผนการดาํเนินงานที� เป็นระบบ

ของกระทรวงเกษตรฯ ทั�งเรื�อง ดิน นํ�า พืช ประมง ปศุสตัว ์   เพื�อเขา้

ไปแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรใหต้รงจุดในเวลาเดียวกนั  จากนั�นใน

วนัศุกร์กจ็ะมานั�งทบทวนประเดน็ปัญหา   ที�เกิดขึ�นของเกษตรกรใน

พื�นที�เพื�อทาํการแกไ้ขร่วมกบัหน่วยงานเกี�ยวขอ้งอยา่งรวดเร็ว    กจ็ะ

ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหา    เป็นไปในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการของ

เกษตรกรจริงๆ         อยา่งไรกต็ามจากการนาํระบบกรมส่งเสริมการ

เกษตรคาดวา่      การนาํระบบ   T&V System     (Training and Visit 

System)   มาใชใ้นการปฏิบติัลงเยี�ยมเยยีนเกษตรกร      จะช่วยใหเ้จา้

หนา้ที�มีความตื�นตวัและมีความชดัเจนในการปฏิบติังานมากขึ�น รวม

ถึง   ทาํใหต้วัตนความเป็นนกัส่งเสริมการเกษตรขบัเคลื�อนพฒันาไป

มากกวา่ในอดีตที�ผา่นมา สามารถพฒันาการเกษรไดอ้ยา่งมั�นคง.

มีประสิทธิภาพ   และมีเป้าหมายที�ชดัเจนแน่นอน    ซึ� งกจ็ะส่งผลให้

การปฏิบติังานตามภารกิจต่างๆ  ของกรมส่งเสริมการเกษตรประสบ

ความสาํเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ�นทั�งสามารถพฒันาภาคการ

เกษตรของประเทศไทยทั�งระบบ  ไปสู่การยอมรับจากนานาประเทศ 

ที�เป็นการทาํงานที�ย ั�งยนืร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางประชา

รัฐ ที�พร้อมขบัเคลื�อนประเทศไทยกา้วสู่ยคุ Thailand 4.0 ต่อไป

 นายสมชาย กล่าววา่ สาํหรับรายละเอียดในการปฏิบติังาน

ดว้ยระบบดงักล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรไดว้างแผน    โดยในรอบ

สปัดาห์ทุกวนัจนัทร์    เจา้หนา้ที�ส่งเสริมการเกษตรจะมีการวางแผน

เยี�ยมเยยีนเกษตรกร และลงพื�นที�จริงในช่วงวนัองัคาร-พฤหสับดี  ซึ� ง

ในวนัพฤหสับดีจะลงพื�นที�    ในรูปแบบการบูรณาการทุกหน่วยงาน

พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร
ช่วยใหเ้กิดประโยชนท์ั�งเกษตรกรและเจา้หนา้ที�ปฏิบติังาน

ระวงัมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารรับชาํระภาษีรถ
 นายณนัทพงศ ์เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  และโฆษกขบ.  เปิดเผยวา่  ตามที�มีการแชร์ขอ้มูลผา่นสื�อสงัคมออนไลนห์ลอกลวงรับอาสาชาํระภาษีรถประจาํปี     และปรากฎวา่เอกสารที�รับเป็น

เอกสารที�ปลอมแปลงขึ�นโดยกลุ่มมิจฉาชีพ กรมฯขอแนะนาํประชาชนเจา้ของรถควรติดต่องานดา้นทะเบียนและภาษีรถกบักรมฯดว้ยตนเอง        ซึ� งไดพ้ฒันาการใหบ้ริการอาํนวยความสะดวกชาํระภาษีรถประจาํปีหลาย

ช่องทาง เช่น ที�สาํนกังานขนส่งจงัหวดัทั�วไทย บริการ Drive Thru for Tax ขบัรถผา่นช่องทางรับชาํระภาษีโดยไม่ตอ้งลงจากรถศนูยบ์ริการร่วมคมนาคม   เชิงสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสินและในวนัหยดุเสาร์-อาทิตยใ์ห้

บริการ Shop Thru for Tax ชอ้ปใหพ้อแลว้ต่อภาษีที�หา้งสรรพสินคา้ (บิ�กซี 14 สาขา,เซ็นทรัลรามอินทรา,เซ็นทรัลลาดพร้าว,ศนูยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค และหา้งสรรพสินคา้ในต่างจงัหวดัที�ร่วมโครงการ)

 รวมถึงศนูยบ์ริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวลิด,์เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัล เวสตเ์กต) เคานเ์ตอร์เซอร์วสิธนาคารพาณิชย ์ผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือ  หรือระบบอินเทอร์เน็ตที�เวบ็ไซต ์ www.dlte-serv.in.th   และ

สาํหรับเจา้ของรถที�ตอ้งการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 กรมฯ ไดจ้ดัจุดจาํหน่าย พ.ร.บ. เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในอาคาร 2 กรมฯ ซึ�งผูซื้�อ พ.ร.บ. จาก

จุดใหบ้ริการจดัไวใ้หจ้ะไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมท์นัที

 นายณนัทพงศ ์กล่าวต่อวา่ ไดส้ั�งการสาํนกังานขนส่งจงัหวดัทุกแห่งเฝ้าระวงักลุ่มบุคคลที�มีพฤติกรรมตอ้งสงสยัพร้อมประสานงานตาํรวจใหค้วามช่วยเหลือทนัที  นอกจากนี�ยงัจดัเจา้หนา้ที�ตรวจตราและใหค้าํ

แนะนาํขั�นตอนการใชบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อราชการ หากพบมิจฉาชีพแอบแฝงเขา้มาจะดาํเนินการตามกฎหมายทุกราย โดยตั�งแต่เดือน ต.ค.59-เม.ย.60     ดาํเนินการตามกฎหมายกบับุคคลที�มีพฤติกรรมน่าสงสยัที�แอบแฝง

เขา้มาหาผลประโยชนภ์ายในกรมฯ ดว้ยการอาสาดาํเนินการดา้นต่างๆ รวม 224 ราย และออกคาํสั�งผูต้รวจการติดตามเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดอีก 210 ราย

 ดงันั�นขอแจง้เตือนประชาชนอยา่หลงเชื�อกลุ่มมิจฉาชีพที�รับอาสาดาํเนินการแทน หรือรับปลอมแปลงเอกสารราชการโดยเดด็ขาด    หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไวว้างใจ    หรือไดรั้บการ

ติดต่ออาสาดาํเนินการแทนใหรี้บแจง้เจา้หนา้ที�ทนัทีหรือแจง้สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 3 ก.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนัก

บางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

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

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

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

อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

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

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 ส่วนในวนัที�  1- 3 ก.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื�นที�

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

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 29 ม.ิย.- 3 ก.ค.มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 26-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 35 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.
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