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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 24 – 26 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ชี้แจงการรับซื้อกระท่อม 1. กรมส่งเสริมการเกษตรแจงข่าวบุคคลอ้างเป็น

เจ้าหน้าที่ เข้าไปติดต่อรับซื้อกระท่อม 
ข่าวสดออนไลน์ 

ชี้แจงการรับซื้อกระท่อม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร แจงปมบุคคลอ้างเป็น 
จนท.ติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรชาวใต้ 

สยามรัฐออนไลน์  

ชี้แจงการรับซื้อกระท่อม 3. เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอก
รับซื้อกระท่อมจากเกษตรกร 

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์  

ชี้แจงการรับซื้อกระท่อม 4. เตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่ออ้างเป็นเจ้าหน้าที่
รับซื้อกระท่อม 

3Plus News 

ชี้แจงการรับซื้อกระท่อม 5. กรมส่งเสริมการเกษตรขอชี้แจงข่าวบุคคลอ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปติดต่อ
รับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ 

Thailand Plus 
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https://www.khaosod.co.th/economics/news_7283147 

 
 

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ      
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรใน         
หลายจังหวัด ทั้งใน จ.ชุมพร จ.ตรัง และ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้รวมตัวกัน
เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคลดังกล่าวใช้ชื่อ  
ในการติดต่อว่า “ผู้กองเดียร์” และมีการแนะน ากันมาเป็นทอดๆ นั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร     
ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเฝ้าระวัง และเตือนภัยเกษตรกรให้ระมัดระวัง     
การติดต่อซื้อขายในลักษณะดังกล่าวแล้ว และหากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างหรือสร้างความเสียหายใดๆ 
ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป  

ส าหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจและต้องการค าแนะน าด้านพืชเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจ าอยู่ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัดทั่ว
ประเทศ 
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https://siamrath.co.th/n/385340?fbclid=IwAR3b5l85XXHLv11l-
1fkzhIvcBQSa3r-eVJY1MFzgdIUpR75sSSHNf02_1g 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไป
ติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนี้ 

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่ อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ          
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรในหลาย
จังหวัด ทั้งในจังหวัดชุมพร ตรัง และอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้รวมตัว
กันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคลดังกล่าวใช้
ชื่อในการติดต่อว่า "ผู้กองเดียร์" และมีการแนะน ากันมาเป็นทอดๆ นั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเฝ้าระวัง และเตือนภัย
เกษตรกรให้ระมัดระวังการติดต่อซื้อขายในลักษณะดังกล่าวแล้ว และหากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างหรือ
สร้างความเสียหายใดๆ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป 
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https://www.thansettakij.com/economy/trade/541565?fbclid=IwAR1lCk
mKDFSyJXkFkkTWQIPEll-FBEarKBoko_nodn5GV9K5tiKyXKRhaOg 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไป

ติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนี้ 
ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่ อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ          

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรใน       
หลายจังหวัด ทั้งในจังหวัดชุมพร ตรัง และอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้
รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคล
ดังกล่าวใช้ชื่อในการติดต่อว่า "ผู้กองเดียร์" และมีการแนะน ากันมาเป็นทอดๆ นั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้ าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเฝ้าระวัง และ
เตือนภัยเกษตรกรให้ระมัดระวังการติดต่อซื้อขายในลักษณะดังกล่าวแล้ว และหากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์
แอบอ้างหรือสร้างความเสียหายใดๆ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ         
ทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจและต้องการค าแนะน าด้านพืชเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจ าอยู่ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัด     
ทั่วประเทศ 
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https://ch3plus.com/news/newsbriefing/flashnews/312283?fbclid=IwAR3W1QgS_hIlU4sel3
CEz6T9PUGRnx_Vcn-yaZOg7Cvu2r3H5xqYU57TKbI 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-
today/article_230155?fbclid=IwAR1re3rdAYyMsXPoKQeUIToXPR0F
UAW4J9HlpOcrhXF5I4uH6AWe_gRyBbU 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไป
ติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนี้ 

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่ อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ          
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรในหลาย
จังหวัด ทั้งในจังหวัดชุมพร ตรัง และอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้รวมตัวกัน
เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคลดังกล่าว         
ใช้ชื่อในการติดต่อว่า “ผู้กองเดียร์” และมีการแนะน ากันมาเปน็ทอดๆ นั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
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https://www.thailandplus.tv/archives/611052?fbclid=IwAR2yt44_D370Z
slydG1BYAoquMndIBmYk0gKV2NINs9jh_VW2bYDhQO1rJc 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไป

ติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนี้ 
ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่ อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ          

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรในหลาย
จังหวัด ทั้งในจังหวัดชุมพร ตรัง และอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้รวมตัวกัน
เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคลดังกล่าวใช้ชื่อใน
การติดต่อว่า “ผู้กองเดียร์” และมีการแนะน ากันมาเป็นทอดๆ นั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเฝ้าระวัง และ
เตือนภัยเกษตรกรให้ระมัดระวังการติดต่อซื้อขายในลักษณะดังกล่าวแล้ว และหากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์
แอบอ้างหรือสร้างความเสียหายใดๆ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ          
ทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจและต้องการค าแนะน าด้านพืชเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้
จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจ าอยู่ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัด       
ทัว่ประเทศ 
 
 


