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ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เน้นร่วมท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมดูแลผู้สูงอายุซึ่งกัน เดินหน้าโครงการผู้ป่วย
ติดเตียงครอบคลุมพื้นที่

ส�ำนักกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนครสวรรค์ก�ำหนดจัดตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่ภำยในศูนย์สำธำรณสุขเทศบำลนครนครสวรรค์ เพื่อให้มีกำร

ระดมทรัพยำกรสรรพก�ำลังในพื้นที่เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงจริงจังตำมนโยบำยรัฐ 

โดยมีกองทุนเทศบำลนครนครสวรรค์เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีสภำวะพึ่งพิง (care     

giver) ซึ่งจะมีผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมมำเยี่ยมดูแลผู้สูงอำยุถึงบ้ำน ขณะ

เดียวกันศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีได้จัดต้ังขึ้น ในโอกำสต่อไปอำจจะมีกำรเปิดพื้นท่ี

งำนบญุตำมศนูย์ฯ  โดยให้ผูท้ีม่กี�ำลังทรพัย์ช่วยเหลอืคนท่ีมทีรัพย์น้อยแต่หำกใครอำสำ

เข้ำมำดูแลโดยไม่ใช้ทรัพย์ก็สำมำรถเข้ำมำช่วยได้เช่นกัน อำทิ กำรดูแลกิจวัตรประจ�ำ

วันผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง กำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรดูแลสังคมกำรกินอยู่ประจ�ำวัน 

เป็นสังคมที่ดูแลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังให้ผู้สูงอำยุได้มีกิจกรรมท�ำร่วมกัน ซึ่งคำดว่ำ

ปีใหม่นี้จะได้เริ่มโครงกำรโดยเริ่มจำกผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงจ�ำนวน 300 คน ซึ่งทำง

เทศบำลนครนครสวรรค์ได้มกีำรดูแลมำอย่ำงต่อเนือ่งไปบ้ำงแล้วบำงส่วน คำดว่ำปีใหม่

นี้จะสำมำรถดูแลครอบคลุมพื้นที่ได้มำกยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่จะมำถึงนี้

สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์
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1. กลับบ้ำน เพื่อทำนข้ำวร่วมกับครอบครัวในวันซำจั๊บ-ชิวอิก

2. กรำบไหว้ เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่ ณ ศำลชั่วครำว อย่ำงน้อย 6 ครั้ง

3. ตกแต่งบ้ำนให้สวยงำมต้อนรับตรุษจีนด้วยเต็งลั้งมงคล คู่ใหม่ จำกคณะกรรมกำรจัดงำน ฯ

4. ร่วมใส่เสื้อสีแดง สีขำว-ทอง ต้อนรับ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ทั่วทั้งเมือง

5. ตั้งโต๊ะรับเจ้ำ ในวันชิวสี่ 

6. งดหรือลด กำรจุดประทัด ในปีนี้

7. เดินลอดท้องมังกรมงคลทั้ง ๙ ที่ลำนสวรรค์ ลำนมังกร

8. แก้ชง ปล่อยปลำ ที่ลำนสะเดำะห์เครำะห์ริมน�้ำ

9. จับจองของช�ำร่วย และของมงคล ประจ�ำงำนตรุษจีน 2560

10. แต๊ะเอีย ลูกหลำน และลูกน้อง เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2560
เชิญชวนลูกหลานปากน�้าโพ
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กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเทศบาลนครนครสวรรค์
“ปั่น ปั่น ปั่น กินลม ชมบึง เพื่อสุขภาพ” 

วันที่ 25 ธันวาคม 2559

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน
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 น�้ำ คือ ส่วนประกอบ

หลักของร่ำงกำย ร่ำงกำย

คนเรำหำกขำดอำหำร

สำมำรถอยู่ได้นำนถึงหนึ่ง

สัปดำห์แต่ถ้ำขำดน�้ำเพียง

วันเดียวก็ไม่สำมำรถมีชีวิต

อยูไ่ด้และอย่ำงทีรู้่กนัว่ำเรำ

“ดื่มน�้าให้ถูกวิธี”

ควรดื่มน�้ำให้ได้วันละ 8-10 แก้ว ต่อวัน แต่จะดื่มอย่ำงไรให้ถูกวิธี

 ดื่มแค่ไหนถึงจะดี

 ร่ำงกำยของแต่ละคนต้องกำรน�้ำในนปริมำณท่ีแตกต่ำงกัน 

ค�ำนวณได้โดยใช้สูตร น�้ำหนัก x 2.2 x 30/2 = ปริมำณน�้ำ(มล.) 

เช่น น�้ำหนักตัว 55 x 2.2 x 30/2 = 1,815 มล.คือปริมำณที่ควรดื่ม

ต่อวนั ถ้ำหำกด่ืมน�ำ้ได้น้อยกว่ำปรมิำณทีร่่ำงกำยต้องกำรก็จะส่งผล

ให้กำรไหลเวยีนของเลอืดท�ำงำนได้ไม่ด ีท�ำให้ร่ำงกำยขบัของเสียได้

ยำก และเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็ส่งผลให้เกิดลิ่มเลือด เลือด

ข้น อันเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคต่ำงๆ

 ดื่มน�้ำตอนไหน

 ควรเริ่มดื่มหลังจำกตื่นนอนในตอนเช้ำประมำณ 2 แก้ว เพรำะ

ร่ำงกำยขำดน�้ำมำตลอดทั้งคืน จะได้ช่วยให้ระบบขับถ่ำยท�ำงำนได้

ดี และช่วยให้ระบบกำรไหลเวียนของเลือกท�ำงำนได้เป็นปกติ หลัง

จำกนั้นควรดื่มน�้ำก่อนมื้ออำหำรประมำณ 1 ชม. โดยกำรดื่มน�้ำที่

ถูกวิธีไม่ใช่กำรดื่มทีละมำกๆ แต่เป็นกำรค่อยๆ จิบทีละน้อยตลอด 

5 - 10 นำที ซึ่งควรท�ำให้ชิน ส�ำหรับหนุ่มสำวออฟฟิศอำจวำงแก้ว

น�้ำไว้ใกล้ๆ ตัว เมื่อนึกขึ้นได้ก็จิบน�้ำทันที วิธีนี้จะช่วยให้ด่ืมน�้ำได้

บ่อยและดีต่อสุขภำพ

 น�้ำเย็นหรือน�้ำอุ่น

 หลำยคนชอบดื่มน�้ำเย็นเพรำะท�ำให้รู้สึกชื่นใจ แต่กำรดื่มน�้ำ

เย็นท�ำให้ระบบภำยในของร่ำงกำยต้องท�ำงำนเพิ่มขึ้น ในกำรปรับ

อุณหภูมิของน�้ำให้เท่ำกับอุณภูมิของร่ำงกำย ท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ

ได้ง่ำยกว่ำผู้ที่ดื่มน�้ำอุ่นหรือน�้ำที่มีอุณหภูมิห้องเป็นประจ�ำ

 ดื่มน�้ำอะไร

 น�้ำอัดลม น�้ำผลไม้ น�้ำเปล่ำ น�้ำหวำน หลำยๆ คนบอกว่ำที่บอก

มำทั้งหมดก็คือน�้ำเหมือนกัน ดื่มแล้วช่วยดับกระหำยได้ไม่ต่ำงกัน 

แต่ผู้ที่ดื่มน�้ำอัดลมเป็นประจ�ำต้องเรียกว่ำเป็นกำรสร้ำงภำระหนัก

ให้กบัไต ในกำรกรองเอำเฉพำะน�ำ้ทีส่ะอำดเท่ำนัน้ กำรดืม่น�ำ้ผลไม้

กไ็ด้ประโยชน์จำกวติำมิน แต่แนะน�ำว่ำควรจะเป็นน�ำ้ผลไม่คัน้สดที่

ไม่เติมน�้ำตำล เพรำะน�้ำตำลในปริมำณมำกๆ ย่อมส่งผลให้เกิดโรค

เบำหวำนและโรคอ้วนได้ ทำงทีด่ดีืม่แค่น�ำ้เปล่ำทีผ่่ำนกำรกรองอย่ำง

สะอำดหรือผ่ำนกำรต้มสุกก็เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย

แล้ว แต่ถ้ำอยำกให้กำรดืม่น�ำ้เป็นเรือ่งง่ำย อำจจะลองใส่มะนำวฝำน

ลงในน�ำ้เพือ่ช่วยให้มรีสชำต ิอกีทัง้มะนำวยงัมปีระโยชน์ในเรือ่งของ

กำรดีท็อกซ์ล้ำงล�ำไส้อีกด้วย

ที่มำข้อมูล : สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 
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ด้วยกำรประปำเทศบำลนครนครสวรรค์ มคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องปรบัรำคำค่ำน�ำ้ประปำของผู้ใช้น�ำ้ประปำ โดยจะมผีลตัง้แต่

วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2560  เป็นต้นไป  บ้ำนพักอำศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบำล ให้สูงขึ้น ช่วงละ 1.50 บำท เนื่องจำก

รำคำค่ำน�ำ้ประปำทีเ่ทศบำลนครนครสวรรค์ จ�ำหน่ำยอยูเ่ดมินัน้เป็นรำคำค่อนข้ำงต�ำ่ไม่สอดคล้องกบัต้นทนุกำรผลิต ทีต้่องรวม

ถงึเดนิระบบและกำรบ�ำรงุรกัษำ  ทีม่ขีัน้ตอนทีซ่บัซ้อนโดยเฉพำะคณุภำพน�ำ้ดบิทีม่สีำรปนเป้ือนมำกขึน้ ควำมแปรปรวนของ

ปริมำณน�้ำในแหล่งน�้ำ ท�ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรที่สูงขึ้น ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร ได้แก่ ค่ำกระแสไฟฟ้ำ 

ค่ำสำรเคมี ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรฯลฯ มีรำคำสูงขึ้นตลอดเวลำ  ตำมสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  รวมทั้งควำมจ�ำเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตรวมทั้งเส้นท่อ ที่ใช้ในกำรจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ ที่ใช้งำนมำนำนกว่ำ 20 ปี และ

กำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรขยำยก�ำลงัผลติน�ำ้ประปำในอนำคตอนัใกล้นี ้ทัง้นีเ้พือ่ให้กจิกำรของกำรประปำเทศบำลฯ  มรีำย

ได้เพียงพอที่จะปรับปรุงระบบต่ำงๆ ให้ผู้ใช้น�้ำได้รับบริกำรทีดีขึ้น  และมีผลกระทบต่อผู้มีรำยได้น้อยที่สุด รำยละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ ...

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้ำเลยในเดือนนั้นๆ  ต้องช�ำระค่ำน�้ำ ในอัตรำขั้นต�่ำ 37.45 บำท

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำนอกเขต

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้ำเลยในเดือนนั้นๆ ต้องช�ำระค่ำน�้ำ ในอัตรำขั้นต�่ำ 42.80 บำท

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต (ทะเบียนบ้ำนชั่วครำว)

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้ำเลยในเดือนนั้นๆ ต้องช�ำระค่ำน�้ำ ในอัตรำขั้นต�่ำ 56.18 บำท

1. ค่ำน�้ำประปำในเขตและนอกเขตเทศบำล

2. ค่ำน�้ำประปำบ้ำนพักอำศัยที่มีทะเบียนบ้ำนชั่วครำวและมำตรวัดน�้ำชั่วครำวในเขตเทศบำล ลบ.ม. ละ ๗.๐๐ บำท 

ปรับขึ้นเป็น 8.50 บำท

3. เงินประกันกำรใช้น�้ำ บ้ำนพักอำศัยที่มีบ้ำนเลขที่ชั่วครำว จ�ำนวน  ๒,๐๐๐  บำท 

จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพื่อทรำบ

เรียนผู้ใช้น�้าประปาเทศบาลนครนครสวรรค์

“น�้าทุกหยดมีคุณค่า กรุณาใช้น�้าอย่างประหยัด”
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นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ ให้โอวำทแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบำล

นครนครสวรรค์ก่อนกำรแข่งขัน “โครงกำรแข่งขันทักษะทำง

วิชำกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559” ครั้งที่ 66 

ระหว่ำงวันที่ 13-16 ธันวำคม 2559 ณ จังหวัดล�ำปำง

นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ เป็นประธำนเปิดกำรประชมุคณะท�ำงำนบริหำรกำร

จดัเกบ็ข้อมลูเพือ่กำรพฒันำชมุชน ระดบัอ�ำเภอและคณะท�ำงำน

บริหำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช. ๒ ค ระดับต�ำบล ณ ห้อง

ประชุม ชั้น 5 ส�ำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์

นำยณรงค์ มะระยงค์ รองนำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

เป็นประธำนพิธีเปิดถนนเด็กเดิน “เดินตำมรอยเท้ำพ่อ”            

ณ บริเวณลำนด้ำน ข้ำงส�ำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์ 

ภำยในงำนมีกิจกรรม อำทิ กำรขับร้องบทเพลง พระรำชนิพนธ์

ของเยำวชน กิจกรรม ใส่ลำยป้ำยสี ประกวดวำดภำพสีชอล์ค 

บู๊ทจ�ำหน่ำยสินค้ำจำก โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ 

จัดข้ึนเพื่อเพื่อให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้ ทักษะกำรข่ี

จักรยำนอย่ำง ปลอดภัย และถูกกฎจรำจรพร้อมทั้งเสริม สร้ำง

วินัยในตนเองตลอดจนปลูกฝังกำรลดกำร ใช้พลังงำนด้วยกำร

ใช้จักรยำนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรลดภำวะโลกร้อน ณ หน้ำ

ส�ำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์

โครงการสนามฝึกหัดขี่จักรยานส�าหรับเด็ก
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สมำคมกฬีำจงัหวดันครสวรรค์ ร่วมกับเทศบำลนครนครสวรรค์ องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดันครสวรรค์ มหำวทิยำลัยรำชภฏั-

นครสวรรค์ กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ หน่วยงำน 

องค์กร และประชำชนทุกภำคส่วน จัดโครงกำร “พ่อ” ผู้ทรงพระอัจฉริยภำพด้ำนกีฬำ ดนตรี และศิลปะ  เพื่อถวำยอำลัย และ

ร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีต่อปวงชนชำวไทย เมื่อวันศุกร์ที่     

๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ สนำมกีฬำจังหวัดนครสวรรค์

โครงการ “พ่อ” ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
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 นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้

บรหิำร และประชำชนชำวจงัหวดันครสวรรค์ 

ร่วมกิจกรรม “ร่วมท�ำดีถวำยพ่อ” เพื่อถวำย

เป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระ-      

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ

ชุมชนวิมำนแมน

นำยธนำคม จงจิระ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นครสวรรค์ พร้อมด้วยนำยจิตตเกษมณ์          

นโิรจน์ธนรฐั นำยกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

คณะผู้บริหำร และพนักงำนเทศบำลนคร

นครสวรรค์ ร่วมกันกิจกรรมท�ำควำมดีถวำย

เป็นพระรำชกุศล เนื่องในวัน คล้ำยวันพระ

บรมรำชสมภพพระบำท สมเด็จพระปร-           

มินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และน้อมส�ำนึก   

ในพระมหำกรุณำธิคุณ โดยกำรท�ำควำม

สะอำดบริเวณตลำดสดริมเขื่อนต้นแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ บ่อบ�ำบัด เกำะญวณ รวมถึงจัด

ระเบียบทำงเดินเท้ำบริเวณ ถนนอรรถกวี 

ระยะทำงตั้งแต่ เทศบำลนครนครสวรรค์ถึง   

สี่แยกธนำคำร กรุงไทย

เมือ่วนัอำทติย์ที ่4 ธนัวำคม 2559 ณ ลำนสตรทีอำร์ต หน้ำโรงปรบัปรงุคณุภำพ

น�้ำ เทศบำลนครนครสวรรค์

กิจกรรมประกอบด้วย กำรรับชมภำพยนตร์และหนังส้ันเฉลิมพระเกียรติ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

กำรแจกพันธุ์ไม้ยืนต้น 9 สำยพันธุ์ เพื่อน�ำไปปลูกในวันที่ 5 ธ.ค. 2559 พร้อม

กันทั่วประเทศ และกำรบริกำรอำหำรเครื่องดื่มฟรีให้แก่ผู้ร่วมงำน โดยร้ำนอำหำร 

ร้ำนค้ำและกลุ่มจิตอำสำต่ำงๆ

กิจกรรม

นครสวรรค์ Street Art RAMA

กิจกรรมท�าความดี
ถวายเป็นพระราชกุศล
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ปีใหม่ร่วมใจท�ำควำมดีเพื่อพ่อหลวง

	 13	ตุลาดวงใจไทยหมองเศร้า							 เมื่อไทยเราทราบข่าวในค�่านั้น

ว่าพ่อหลวงบรรทมหลับตราบนิรันดร์			 ทั่วไทยนั้นหลั่งน�้าตาด้วยอาลัย

ขอผองไทยพร้อมใจรักสามัคคี										 ท�าหน้าที่รู้ถูกผิดเป็นนิสัย

หลักพอเพียงน�าชีวิตให้ก้าวไป											 เราชาวไทยอาลัยรักพ่อภูมิพล

ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้

ข้ำพระพุทธเจ้ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ งำนเทศกิจ เทศบำลนครนครสวรรค์

 สวัสดีครับท่ำนผู้อ่ำนเทศกำลปีใหม่ ประจ�ำปีระกำหรือปีไก่ 

พุทธศักรำช 2560 ปีที่ผ่ำนมำชำวไทยทุกคนได้ผ่ำนเหตุกำรณ์มำ

มำกมำยทั้งเรื่องสุขและเร่ืองทุกข์ กล่ำวคือ กำรในหลวงรัชกำล         

ที่ 9 ทรงครองรำชย์ครบ 70 ปี ส่วนควำมทุกข์น้ัน คื อในหลวง

รัชกำลที่ 9 ของปวงชนชำวไทยเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 

ที่ผ่ำนมำ ปีใหม่ในปีนี้เรำจึงร่วมฉลองเทศกำลด้วยควำมส�ำนึกใน

พระมหำกรุณำธิคุณด้วยกำรน้อมน�ำพระบรมรำโชวำท พระรำช

ด�ำรัส และแนวพระรำชด�ำริของพระองค์ท่ำนมำประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้เกิดควำมเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสังคม             

ประเทศชำติ

 กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำน

เมอืงและท้องถิน่กเ็ป็นกำรท�ำควำมดอีย่ำงหนึง่ทีเ่รำทกุคนสำมำรถ

ท�ำได้ ได้แก่ 

 1.  รกัษำควำมสะอำดของอำคำรบ้ำนเรอืนไม่ให้สกปรกรกรงุรงั

 2. กระถำงต้นไม้ดูแลไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีเศษขยะใน

กระถำงต้นไม้ และไม่ปล่อยให้พื้นดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ

 3. ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในท่ีหรือทำงสำธำรณะ และไม่ทิ้งลง

ทำงน�้ำหรือทำงระบำยน�้ำ (ควรทิ้งในถังขยะ) 

 4. ไม่วำงสิง่ของกดีขวำงทำงเท้ำและบนถนน  เช่น วำงโต๊ะ เก้ำอี้ 

หรือสิ่งของกันที่จอดรถ เป็นต้น 

 5.  ไม่ควรซักล้ำงสิ่งใดๆ บนถนนหรือทำงเท้ำ และไม่ควรขับขี่

รถบนทำงเท้ำ

 6. ไม่ควรขีดเขียนรูปภำพหรือข้อควำมใดๆบนก�ำแพง ถนน 

ทำงเท้ำ 

 7. ไม่ควรสนับสนุนผู้ที่น�ำช้ำงมำเร่ร่อนในเมืองโดยไม่ควรซื้อ

อำหำรให้ช้ำง

 8.  ต้องรักษำสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ประชำชนใช้ร่วมกัน 

เช่น ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่ท�ำลำยสิ่งของสำธำรณะ

 9. ไม่เล่นกีฬำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

. ท้ำยนีผ้มป้อมเทศกจิขอบำรมหีลวงพ่อศรีสวรรค์และเจ้ำพ่อเจ้ำ

แม่ปำกน�้ำโพบันดำลพร ในเทศกำลปีใหม่และเทศกำลตรุษจีนในปี

นี้ ขอให้ผู้อ่ำนทุกท่ำน ฮะ แก เผ่ง อัง ครอบครัวมีควำมสุข บ่วง ซือ 

หยู อี้ ทุกสิ่งสมปรำรถนำ ตลอดปี 2560 นี้ครับ

เจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ เทศบำลนครนครสวรรค์ ปิดทำงขึ้น - ลง ไม่ให้รถ

จักรยำนยนต์ขึ้นไปขับขี่บนสันเขื่อน
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เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ได้มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

คะแนน 160 ต่อ 0 รับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ

ที่…) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมำยแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฉบับ

ปัจจุบัน อันท�ำให้สำระส�ำคัญของกฎหมำยดังกล่ำวมีควำมเปลี่ยนแปลงในหลำยประกำรซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ประชำชนในวงกว้ำง ผู้เขียนจึงขอสรุปกำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยส�ำคัญให้ท่ำนผู้อ่ำนทรำบเบื้องต้นมำในที่นี้

ร่ำง พรบ.ฉบบัที ่สนช. ได้มมีตริบัหลกักำรมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิฐำนควำมผดิ บทฉกรรจ์ และก�ำหนดบทลงโทษ

หลำยฐำนควำมผดิให้หนกัขึน้ โดยเฉพำะกำรกระท�ำผดิทีเ่กีย่วข้องกบัควำมมัน่คงของประเทศ กล่ำวคอื เพิม่เตมิ

บทฉกรรจ์ส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ 5 (เข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยปรำศจำกอ�ำนำจ) มำตรำ 6 

(เปิดเผยมำตรกำรป้องกนักำรเข้ำถึงระบบคอมพวิเตอร์) มำตรำ 7 (เข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปรำศจำกอ�ำนำจ) 

มำตรำ 8 (ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์) และมำตรำ 11 (ปกปิดปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์) โดยหำกมีกำรกระท�ำ

ต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัควำมมัน่คงของประเทศ ควำมปลอดภยัสำธำรณะ ควำม

มั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือกำรบริกำรสำธำรณะ จะมีโทษจ�ำคุก 1-7 ปี และปรับ 20,000-140,000 

บำท และหำกกำรกระท�ำดังกล่ำวท�ำให้ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเสียหำย จะต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นจ�ำคุก 1-10 ปี 

และปรับ 20,000-200,000 บำท นอกจำกนั้น หำกกำรกระท�ำควำมผิดตำมฐำนควำมผิดมำตรำข้ำงต้น รวมถึง

กำรกระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ 9 (ปลอมข้อมลูคอมพวิเตอร์) มำตรำ 10 (ก่อวนิำศกรรมคอมพวิเตอร์) ท�ำให้ผูอ้ืน่

ถึงแก่ควำมตำยโดยมิได้เจตนำ ผู้กระท�ำผิดต้องรับโทษจ�ำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000-400,000 บำท อีกด้วย

ควำมผิดเก่ียวกับกำรจ�ำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือใน

กำรกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ 5 มำตรำ 6 มำตรำ 7 มำตรำ 8 มำตรำ 9 มำตรำ 10 และมำตรำ 11 ได้ก�ำหนด

ฐำนควำมผิดเพิ่มขึ้น โดยให้ผู้จ�ำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งต้องรับผิดหนักขึ้นหำกเล็งเห็นได้ว่ำจะมีกำรใช้ชุดค�ำ

สัง่กระท�ำควำมผดิต่อหรอืท�ำให้เสยีหำยต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัควำมมัน่คงหรอื

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

ส่วนควำมผิดมำตรำ 14 วรรคหนึ่ง (1) ควำมผิดฐำนน�ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันปลอมหรือเป็น

เท็จ มีกำรปรับปรุงองค์ประกอบของฐำนควำมผิดให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมให้กำรกระท�ำควำม

ผิดดังกล่ำวที่มิได้กระท�ำต่อประชำชนเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ และยังแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบควำมผิด

มำตรำ 14 วรรคหนึ่ง (2) ให้มีขอบเขตครอบคลุมกว้ำงมำกยิ่งขึ้น

ในส่วนควำมผิดของผูใ้ห้บรกิำรระบบคอมพวิเตอร์ตำมมำตรำ 15 ได้ก�ำหนดเพิม่เตมิให้รฐัมนตรอีอกกฎหมำย

ล�ำดบัรองก�ำหนดวธิกีำรปฏบัิตต่ิำงๆ ส�ำหรบักำรแจ้งเตอืน กำรระงบักำรท�ำให้แพร่หลำยของข้อมลูคอมพวิเตอร์ 

และกำรน�ำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรที่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำตน

ปฏิบัติตำมประกำศของรัฐมนตรีแล้วให้ได้รับยกเว้นโทษด้วย

   มีอะไรที่เปลี่ยนไปใน

พรบ.คอมพ์ ยุค ม.44
(ตอนที่ 1)

..........ติดตำมต่อฉบับถัดไป 
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..........ติดตำมต่อฉบับถัดไป 

 วันก่อนได้พบกับเพื่อนผู้มีใจรักและหวงแหนภำษำไทยด้วยกัน

ท่ำนหนึง่  หวัข้อทีค่ยุกนักไ็ม่พ้นเรือ่งสถำนกำรณ์ทำงภำษำไทยของ

เรำที่น่ำเป็นห่วง เพรำะไม่ว่ำจะทำงสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ 

วิทยุโทรทัศน์ ซ่ึงเข้ำถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย หรือทำงโซเชียลมีเดีย 

ต่ำงๆ ล้วนแต่ไม่พิถีพิถันในเรื่องกำรใช้ภำษำไทยเอำเสียเลย 

 ที่น่ำหมั่นไส้มำกๆ ก็คือพวกพูดไทยค�ำฝรั่งค�ำทั้งๆ ท่ีค�ำใน     

ภำษำไทยก็มีให้ใช้มำกมำย จนเรียกได้ว่ำเหลือเฟือด้วยซ�้ำ  

 เมื่อเร็วๆ น้ีได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้ำนเมืองระดับกระทรวงหน่ึง 

ให้สัมภำษณ์ออกโทรทัศน์ว่ำ

 “เรื่องนี้ทำงรัฐบำลพร้อมท่ีจะซัพพอร์ตบรรดำพ่ีน้องเกษตรกร

อยูแ่ล้ว  ถ้ำหำกทำงกลุม่มโีปรเจค็ และมดีำต้ำครบกเ็อำมำพรเีซนต์

กันสิครับ”

 ฟังดูมันเยอะเกิน เพรำะท่ำนสำมำรถจะพูดเป็นภำษำไทยได้

ง่ำยๆ ว่ำ “เรื่องนี้ทำงรัฐบำลพร้อมท่ีจะสนับสนุนบรรดำพี่น้อง

เกษตรกรอยู่แล้ว ถ้ำหำกทำงกลุ่มมีโครงกำร และมีข้อมูลครบก็เอำ

มำน�ำเสนอกัน”

  ควำมจริงผู้เขียนก็มิได้รังเกียจค�ำทับศัพท์ไทย - อังกฤษ อะไร

มำกมำย เพรำะค�ำทบัศพัท์ทีค่นไทยใช้กนัจนดเูหมอืนเป็นภำษำไทย

ไปแล้วกม็เียอะแยะ  เพรำะใช้ได้เหมำะตรงทีก่ะทดัรดั ไม่รงุรงั มำก  

เช่น

 ชอล์ก (chalk)... ค�ำนีค้นไทยได้ยนิกนัตัง้แต่เข้ำโรงเรยีน  เพรำะ

คุณครูใช้ชอล์กเขียนกระดำนด�ำ เวลำชอล์กหมดท่ำนก็สั่งให้เรำไป

เบกิชอล์กมำให้ ไม่เหน็บอกให้ไปเบกิเครือ่งเขียนกระดำนด�ำท�ำจำก

แคลเซียมซัลเฟตเลย...

ภาษาไทย 

เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของความเป็นชาติไทยเรา 

ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันทะนุบ�ารุงรักษาแล้วใครจะ

ช่วย ...จริงไหม ?

 เชิ้ต (shirt) เสื้อเชิ้ต... (ใส่ไม้โท   

นะคะ  อย่ำริอ่ำนใส่ไม้ตรเีป็นอนัขำด)  

เพรำะถ้ำไม่ใช้ค�ำนี้ก็นึกไม่ออกวำ่จะ

เรียกว่ำอะไร

 แสตมป์ (stamp)... ซึ่งง่ำยและ

สะดวกปำกกว่ำที่จะเรียกในภำษำ
ภาษาของเรา

ไทยว่ำ ดวงตรำไปรษณียำกร 

 คูปอง (coupon)... เรำก็ไม่เคยเรียกกันว่ำ บัตรแลกซื้ออำหำร 

ซื้อของหรือรับบริกำร 

 ปลั๊ก, ปลั๊กไฟ (plug)... ไม่เห็นมีใครพูดว่ำ ไปเสียบที่เต้ำเสียบ

เลย

 สวทิช์ (switch)... คงไม่มใีครเรยีกว่ำ ทีปิ่ดไฟ ทีเ่ปิดไฟ  ทีเ่ปลีย่น

ทำงกระแสไฟ

 แล้วก็ยังมีค�ำว่ำ เต็นท์ (tent) แท็กซี่ (taxi) ฟรี (free) ลิฟต์ 

(lift)  โคม่ำ (coma) ลิปสติก (lipstick) รถบัส (bus) รถเมล์ (mail)      

ช็อปปิ้ง (shopping) อีก...

 ประเภทท่ีอยำกจะพูดอังกฤษ แต่ไม่สนใจศัพท์ค�ำเดิมและกำร

ออกเสียงที่ถูกต้อง สักแต่ว่ำพูด ๆ ไปก็มีไม่น้อย  อันนี้จะได้ยินจำก

พิธีกร และผู้ประกำศข่ำวทำงโทรทัศน์บ่อยๆ เช่น ค�ำว่ำ footpath 

ถ้ำคุณพูดว่ำฟุตปำธไม่ได้ แต่พูดผิดๆ เป็นฟุตบำท ก็ควรจะใช้     

ภำษำไทยไปเสียเลยว่ำ ทำงเท้ำ หรือ บำทวิถี

 หรอืค�ำว่ำ social media  อนัหมำยถงึ ส่ือสังคม หรอืกำรส่ือสำร

ทำงออนไลน์ ซึ่งอ่ำนตรงตัวง่ำยๆ ว่ำ โซเชียล มีเดีย หลำยคนหรือ

ส่วนใหญ่ก็จะตัดค�ำท้ำย พูดสั้นๆ ว่ำ โซเชียล  แต่(ดัน)ออกเสียง..ว่ำ 

โซเชี่ยวๆ ....ฟังทีไรก็กลุ้ม !

 ขอปิดท้ำยด้วยค�ำไทยแท้ๆ ที่เห็นในเฟซบุ๊กวันนี้สดๆ ร้อนๆ    

ละกัน  ช่วงนี้บ้ำนเรำมีงำนบุญงำนส�ำคัญที่วัดศรีอุทุมพร หรือที่เรำ

เรียกกันว่ำวัดหลวงพ่อจ้อย คืองำนปิดทองฝังลูกนิมิต  เพื่อนๆ ทั้ง

หลำยก็ไปท�ำบุญแล้วก็มำโพสต์ว่ำ...ลูกนิมิตร กันเป็นแถว..

  ค�ำว่ำ นิมิต ก็ดี เนรมิต ก็ดี ล้วนแต่ไม่มี ร.เรือ มำอยู่ข้ำงท้ำยค่ะ 

...มีแต่มิตรสหำยเท่ำนั้นที่มีเรือ...
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   ยามเย็นลมพรมพัดสัมผัสผิว   ใบไม้ปลิวปลิดทิ้งจากกิ่งก้าน

ดังปีเก่าด�าเนินมาเนิ่นนาน    มาถึงกาลลาไกลไปอีกครา

 บรรยากาศเป็นใจให้ซาบซึ้ง  หวนคิดถึงคนไกลไม่พบหน้า

เคยโอบเอื้ออาทรแต่ก่อนมา   อยากรู้ว่าทุกข์สุขประการใด

 เพื่อนร่วมเรียนโพฒิสารแต่กาลก่อน เพื่อนนักกลอนรุ่นเก่าเล่าอยู่ไหน

เพื่อนร่วมงานสมัยแรกแยกกันไป  ข่าวว่าได้ดิบดีซี.ใหญ่โต

 เพื่อนภาคค�่ารุ่นสี่ทไวไลท์  อาคารเรียนเล้าไก่อันหรูโก้

เพื่อนร่วมเอกอังกฤษฟุตฟิตโฟ  คงจบโทจบเอกอเนกอนันต์

 เพื่อนเข้าร่วมอบรมมิใช่น้อย  ไปสัมมนากันบ่อยอยู่ไหมนั่น

เพื่อนเอกไทย ค.บ.ภาคกลางวัน  ความสัมพันธ์แนบแน่นไม่แคลนคลาย

 ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอีกเกินนับ  ผู้บังคับบัญชาก็หลากหลาย

ความทรงจ�าแสนดีมีมากมาย   ตราบชีพวายความคิดถึงจึงจางไป

 กลางลมเย็นเยือกฟ้าเวลานี้     ฝากความปรารถนาดีมามอบให้

ทั้งคนใกล้ไกลตัวในหัวใจ   ขึ้นปีใหม่หกศูนย์พูนสุขเทอญ

ปีใหม่ทีไร อดมิได้ที่จะนึกถึงเรื่องรำวสนุกสนำนในหมู่บ้ำนของ

เรำในวันที่ทำงหน่วยจัดงำนปีใหม่

กระบวนกำรเอำใจใส่ดูแล สอดส่องติดตำมควำมเป็นไปของ

สำมีตนและเหตุกำรณ์ในหมู่บ้ำนของเรำ ไม่มีใครเกินนงเยำว์                 

แม่บ้ำนของจ่ำนิด

เหมอืนจะเป็นประเพณทีีเ่มือ่ถงึเทศกำลปีใหม่ ทำงหน่วยจะต้อง

จดังำนเลีย้งรืน่เรงิสงัสรรค์กนั  โดยทีผ่่ำนมำนัน้จะมงีำนเลีย้งรวมกนั

ทั้งก�ำลังพล แม่บ้ำน ลูกเต้ำกี่คนๆ ขนกันไปงำนนี้หมด ด้วยควำม

ละเอยีดถีถ้่วนตำมประสำชำวค่ำยฯ  ท่ำนผูบ้งัคับบัญชำเกรงว่ำพวก

แม่บ้ำนจะห่วงบ้ำน  ท่ำนส่ังให้มเีจ้ำหน้ำทีม่ำตรวจตรำหมูบ้่ำนหวัถงึ

ท้ำยทุกแถวตลอดคืนจนกว่ำงำนจะเลิก 

เรือ่งเกดิขึน้ในปีหนึง่ ทีผู่น้�ำหน่วยท่ำนหนึง่เกดิป๊ิงไอเดยีจดังำน

รืน่เริงปีใหม่เฉพำะก�ำลงัพลล้วนๆ ไม่อนญุำตให้แม่บ้ำน ลูกๆ ไปร่วม

งำนเด็ดขำด กองรักษำกำรณ์ต้องเคร่งครัดห้ำมแม่บ้ำนเข้ำระหว่ำง

งำนเลี้ยง ซึ่งมีคนแอบมำปูดว่ำ คืนจัดงำนจะมีโชว์วำบหวิว มีสำว

เสิร์ฟใกล้ชิดด้วย

 แต่เรื่องแบบนี้ไม่พ้นมือนงเยำว์ แม่บ้ำนจ่ำนิด...

 นงเยำว์เลด็ลอดมดุรัว้ลวดหนำมทำงด้ำนบ่อเล้ียงปลำ ซึง่

อยู่หลังกองพันฯ เข้ำไปจนถึงที่จัดงำน  และภำพที่ได้เห็นก็คือ สำว

นำงโชว์ในชดุน้อยช้ินก�ำลงัเต้นยัว่ยวนไปรอบๆ โดยมกี�ำลงัพลเกอืบ

ทัง้หมดในงำน ...รวมทัง้จ่ำนดิสำม ีนัง่เป่ำปำกอยูร่มิฟลอร์ บ้ำงกย็ืน่

มือไปไขว่คว้ำจับต้องสำวนำงโชว์อย่ำงครึกครื้น

ยำยนงไม่ได้ออกไปแสดงตัว หำกแต่รีบมุดรั้วกลับออกมำ  

กระจำยข่ำวนี้ไปทั้งหมู่บ้ำนนับร้อยครอบครัว

สำมีของใครนั่งอยู่บ้ำง ท�ำอะไรบ้ำง  แม่บ้ำนรับรู้กันหมด

ไม่ต้องบอกกระมังว่ำ พองำนเลิกคืนนั้น ทั้งหมู่บ้ำนจะได้หลับ

ได้นอนกันไหม...555

  ปีใหม่กับความคิดถึง

Paknampho
AroundGO by อ.อู๊ด

เรื่องเล่าชาวค่ายฯ (4)
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เดี๊ยน ขอเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อจาก 

“นาย” เป็น “นางสาว” ได้หรือไม่

ในยคุดจิติอลและกำรแพทย์สมยัใหม่ สิง่ทีเ่รำมองเหน็อำจไม่ใช่

ของจรงิเสมอไป หลำยครัง้ทีผู่เ้ขยีนไปท่องเทีย่วตำมเมอืงท่องเทีย่ว

ต่ำงๆ ไม่ว่ำพัทยำ ภูเก็ต เชียงใหม่ ฯลฯ ได้มีโอกำสพบปะคนสวย

มำกหน้ำหลำยตำ บำงคนสวยถึงขนำดเป็นดำรำ หรือ มิสเวิลด์ได้

อย่ำงสบำย แต่พอได้เข้ำไปพูดคุยกับคุณเธอเหล่ำนั้น ถึงได้รู้ควำม

จริงจำกส�ำเนียงที่คุณเธอพูดออกมำ “อ้าว! กะเทย” นี่นำ ซึ่งก็

เป็นเรื่องท่ีสังคมต้องเข้ำใจและเห็นใจเพศท่ีสำม ท่ีเกิดมำกำยเป็น

ชำยแต่ใจเป็นหญงิ และบรรดำคณุเธอเหล่ำนีห้ลำยคนทีก่ำยและใจ

สวยกว่ำผู้หญิงจริงๆ เสียอีก หลำยคนได้ท�ำกำรผ่ำตัดแปลงเพศไป

เรยีบร้อยแล้ว และสวยสดงดงำมกว่ำหญงิแท้เสียเป็นไหนๆ แต่ทัง้นี้

ไม่ว่ำคุณเธอจะแปลงเพศให้กำยและใจตรงกนัอย่ำงไร ยงัไงกต้็องใช้

ค�ำว่ำ “นำย” น�ำหน้ำชื่อตัวอยู่ดี จะขอเปลี่ยนเป็นใช้ “นำงสำว” 

แทนนำยไม่ได้ เพรำะไม่มกีฎหมำยรองรบั ซึง่เคยมคีณุเธอทไีด้แปลง

เพศแล้ว ไปยื่นค�ำร้องต่อศำล

ศาลฎีกา เคยวินิจฉัยไว้ว่า เพศของบุคคลธรรมดำกฎหมำย

รับรองและถือเอำตำมก�ำเนิด หญิงตำมที่พจนำนุกรม คือ คนที่

ออกลูกได้ ผู้ร้องถือก�ำเนิดมำเป็นผู้ชำย ถึงหำกจะมีเสรีภำพใน

ร่ำงกำยโดยได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะ

เพศหญิงแล้วก็ตำม แต่ผู้ร้องก็รับว่ำไม่สำมำรถมีบุตรได้ ฉะนั้น 

โดยธรรมชำติ และตำมที่กฎหมำยรับรองผู้ร้องยังคงเป็นเพศชำย

อยู่ และไม่มีกฎหมำยรับรองให้สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือ

ก�ำเนิดได้ ท้ังมิใช่กรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทำงศำลตำมกฎหมำย 

ศำลจึงยกค�ำร้อง 

ฉะนั้นจึงยังคงต้องใช้ค�ำน�ำหน้ำชื่อว่ำ “นำย” ต่อไป แม้จะสวย

ปำนนำงฟ้ำมำจำกสวรรค์ก็ตำม

                                      พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ/.
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“ความรับผิดของเจ้าส�านักโรงแรม”
กำรทีเ่จ้ำส�ำนกัโรงแรมให้บรกิำรท่ีพกัแก่คนเดนิทำงหรอืแขกอำศัย โดยได้รบัค่ำบรกิำรต่ำงๆ  เจ้ำส�ำนกัโรงแรมมหีน้ำทีต้่องดแูล

ทรัพย์สินที่ผู้เข้ำห้องพักน�ำติดตัวมำด้วยไม่ให้สูญหำยหรือเสียหำย โดยเสมือนว่ำคนเดินทำงหรือแขกอำศัยได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้น

เพื่อฝำกไว้กับเจ้ำส�ำนักโรงแรม แต่ส่วนใหญ่ตำมโรงแรมตำ่งๆ มักจะมีกำรติดป้ำยประกำศของโรงแรมซ่ึงมีข้อควำมว่ำ “โรงแรม

ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ” หรืออำจจะท�ำเป็นข้อควำมไว้ตอนท้ำยของ

บันทึกเข้ำพักเพื่อยกเว้นควำมรับผิดของโรงแรมไว้ หำกปรำกฏว่ำทรัพย์สินของคนเดินทำงหรือแขกอำศัย เกิดกำรสูญหำยหรือเสีย

หำย ทำงเจ้ำส�ำนักโรงแรมจะต้องรับผิดหรือไม่ อย่ำงไรนั้น ได้บัญญัติไว้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังนี้                    

มำตรำ 674 “เจ้ำส�ำนักโรงแรมหรือโฮเต็ลหรือสถำนที่อื่นท�ำนองเช่นว่ำนั้น จะต้องรับผิดเพื่อควำมสูญหำยหรือบุบสลำยอย่ำง

ใด ๆ อันได้แก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทำงหรือแขกอำศัยได้พำมำ”

มำตรำ ๖๗๖ “ทรพัย์สนิซึง่มิได้น�ำฝำกบอกรำคำชดัแจ้งนัน้ เมือ่พบเหน็ว่ ำสญูหำยหรอืบบุสลำยขึน้ คนเดนิทำงหรอืแขกอำศัย

ต้องแจ้งควำมนัน้ต่ อเจ้ำส�ำนกัโรงแรม โฮเตล็ หรอืสถำนทีเ่ช่ นนัน้ทนัที มฉิะนัน้ท่ำนว่ำ เจ้ำส�ำนกัย่อมพ้นจำกควำมรบัผดิดงับญัญตัิ

ไว้ในมำตรำ ๖๗๔ และ ๖๗๕”

มำตรำ ๖๗๗ “ถ้ำมีค�ำแจ้งควำมปิดไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถำนที่อื่นท�ำนองเช่ นว่ ำนี้ เป็นข้อควำมยกเว้นหรือจ�ำกัดควำม

รับผิดของเจ้ำส�ำนักไซร้ ท่ำนว่ ำควำมนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ คนเดินทำงหรือแขกอำศัยจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในกำรยกเว้นหรือจ�ำ

กัดควำมรับผิดดังว่ ำนั้น” ดังเช่นมีแนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5005/2540 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับในกรณีดังกล่ำวไว้ ดังนี้ 

น. น�ำรถยนต์คันเกิดเหตุมำจอดไว้ในบริเวณลำนจอดรถของโรงแรมจ�ำเลย และรถยนต์คันดังกล่ำวได้หำยไป จ�ำเลยจึงต้องรับ

ผดิต่อ น. ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์มำตรำ 674 แม้ น. จะมไิด้แจ้งให้พนกังำนของจ�ำเลยทรำบว่ำได้น�ำรถยนต์คนัเกดิ

เหตมุำจอดไว้ในบรเิวณลำนจอดรถของโรงแรมจ�ำเลยกต็ำม แต่เมือ่ น. ทรำบแน่ชดัว่ำรถยนต์ของตนหำยไปก็ได้แจ้งแก่ ว. ผูจ้ดักำร

ทั่วไปโรงแรมจ�ำเลย ทรำบในทันที ทั้ง น. ก็ได้ไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวน กรณีถือได้ว่ำเป็นกำรแจ้งเหตุแก่จ�ำเลยผู้เป็นเจ้ำ

ส�ำนกัโรงแรมทรำบทนัที ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ 676 แล้ว ส่วนข้อจ�ำกดัควำมรบัผดิของจ�ำเลยตำมเอกสำร

ซึง่เป็นเพียงใบกรอกรำยละเอยีด ช่ือ ทีอ่ยูข่องผูเ้ข้ำพกัโรงแรมจ�ำเลย และในตอนท้ำยมข้ีอควำมพมิพ์ไว้ว่ำ “โรงแรมจะไม่รบัผิดชอบ

ในทรัพย์สิน สิ่งมีค่ำหรือธนบัตร ซึ่งอำจเกิดกำรสูญหำย” อันเป็นกำรยกเว้นควำมรับผิดของจ�ำเลยนั้น เอกสำรดังกล่ำวจ�ำเลยท�ำ

ขึ้นฝ่ำยเดียว และไม่ปรำกฏว่ำ น. ได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในกำรยกเว้นหรือจ�ำกัด

ควำมรับผิดของจ�ำเลยดังกล่ำวด้วย ข้อควำมในเอกสำรเช่นนี้จึงเป็นโมฆะ ตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 677 จ�ำเลยจึงยังคงไม่หลุดพ้นจำก

ควำมรับผิด (ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5005/2540)

                                                           ...พบกันใหม่ฉบับหน้ำ...

ขอขอบคุณข้อมูลจำก 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th  ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5005/2540
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 นำยวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธำนปิดโครงกำรสุขภำพดีด้วยกำรออกก�ำลังกำย ลดเค็ม 

ลดน�้ำหนัก เพิ่มผักปลอดสำรพิษ พิชิตโรค ณ ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรำรำม โดยจำกกำรที่เทศบำลนครนครสวรรค์

ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของกำรส่งเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคด้วยกำรออกก�ำลงักำย ลดพฤติกรรมกำรรบัประทำน

อำหำรเคม็และทำนผกัปลอดสำรพษิทีป่ลกูได้เองในบ้ำน ตลอดจนส่งเสรมิควำมสำมคัคขีองคนในชมุชนด้วยกำรใช้เวลำว่ำงร่วมกนั

ให้เป็นประโยชน์จงึส่งเสรมิให้ชมุชนจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้ำงสุขภำพร่ำงกำยและจติใจ ทัง้นีผู้้ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมจะได้รบักำรอบรม

ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ 

นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์เป็นประธำนในพิธีมอบบ้ำนผู้ด้อยโอกำส โครงกำร

บ้ำนมั่นคง ชุมชนสวัสดีพัฒนำ โครงกำรดังกล่ำวชุมนสวัสดี

พฒันำร่วมกบัเครอืข่ำยพฒันำชมุชนเมอืงนครสวรรค์จดัขึน้เพือ่

แก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัยให้แก่ประชำชน โดยกำรสนับสนุนงบ

ประมำณกำรด�ำเนินงำนจำก สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน และ

กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรจำกเทศบำลนครนครสวรรค์ เครือ

ข่ำยพัฒนำชุมชนเมืองนครสวรรค์ และหน่วยงำนต่ำงๆ

ทั้งน้ีตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัย

ของผู้มีรำยได้น้อย และสร้ำงควำมมั่นคงในกำรอยู่อำศัยแก่

คนจนในเมอืงทีย่งัไม่มทีีอ่ยูอ่ำศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพำะกลุม่

ผู้อยู่อำศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้ด้อยโอกำส ผู้อยู่

อำศัยกระจัดกระจำยอยู่นอกชุมชน ผู้อยู่อำศัยในบ้ำนเช่ำ บ้ำน

พักตำมโรงงำน ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยต�่ำกว่ำมำตรฐำน ขำดบริกำร

พื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่จ�ำเป็นต่อกำร

ด�ำรงชวีติ จงึมอบหมำยให้กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำม

มั่นคงของมนุษย์ โดยกำรเคหะแห่งชำติ และ สถำบันพัฒนำ

องค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง

แก้ไขปัญหำดังกล่ำว กำรเคหะแห่งชำติ และ สถำบันพัฒนำ

องค์กรชุมชน จึงได้จัดท�ำและน�ำเสนอแนวทำงและโครงกำร

น�ำร่อง เพือ่น�ำเสนอคณะรฐัมนตรพีจิำรณำตำมนโยบำยดงักล่ำว

เป็น 2 โครงกำร คือ โครงกำรบ้ำนเอื้ออำทร ส�ำหรับผู้มีรำยได้

น้อยทั่วไป และโครงกำรพัฒนำควำมมั่นคงที่อยู่อำศัยในชุมชน

แออัดร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่

พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนสวัสดีพัฒนา

โครงการสุขภาพดีด้วยการออกก�าลังกาย ลดเค็ม ลดน�้าหนัก เพิ่มผักปลอดสารพิษ พิชิตโรค
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก 

 1. โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และ

 2. สิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้ำงนั้น  

 โรงเรือน หมำยถึง บ้ำน, ตึกแถว, อำคำร, ร้ำนค้ำ, ส�ำนักงำน, 

บริษัท, ธนำคำร, โรงแรม, แฟลตหรืออำพำร์ทเม้นท์, คอนโดมิเนียม, 

หอพัก ฯลฯ

    สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ หมำยถึง ท่ำเรือ สะพำน อ่ำงเก็บน�้ำ ซึ่ง

มีลักษณะกำรก่อสร้ำงติดที่ดินเป็นกำรถำวร

     ที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ ซ่ึง

ตำมปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น ผู้มีหน้ำที่เสีย

ภำษี คือ ผู้รับประเมิน   อันหมำยถึง ผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

     ขั้นตอนการช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ให้เจ้ำของทรพัย์สิน ซ่ึงมหีน้ำทีต้่องเสียภำษียืน่แบบแสดงรำยกำร

เพือ่เสยีภำษ ี(ภ.ร.ด. 2) ณ ส่วนพฒันำรำยได้ ส�ำนกักำรคลงั เทศบำล

นครนครสวรรค์ ทุกปี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส�ำเนำ เช่น 

โฉนดที่ดิน ใบอนุญำตปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำซื้อขำยฯ

 4. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส�ำเนำ เช่น ใบทะเบียน         

กำรค้ำ ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม สัญญำเช่ำอำคำร

   5. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณี

นิติบุคคล) พร้อมส�ำเนำ

 6. หนังสือมอบอ�ำนำจ (กรณีมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรแทน)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

  0-5621-9555 ต่อ 2305 , 2306 หรือ 0-5621-9532 – 3 โทรสาร. 0-5621-9529

 7. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมำแล้ว (ถ้ำมี)

 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 เจ้ำพนักงำนจะท�ำกำรประเมินภำษีจำกค่ำรำยปี ค่ำรำยปี หมำยถึง 

จ�ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่ำได้ในปีหนึ่งๆ

 อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่ำภำษีในอัตรำร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี

    การช�าระเงิน

 เม่ือผู้รับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งกำรประเมิน         

ค่ำภำษี (ภ.ร.ด. 8) จะต้องช�ำระค่ำภำษี ณ ส่วนพัฒนำรำยได้ ส�ำนักกำร

คลัง เทศบำลนครนครสวรรค์ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง

 การยื่นอุทธรณ์

   กรณีที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่ำภำษีแล้วไม่พอใจในกำร

ประเมินค่ำภำษีให้ยื่นค�ำร้องขอให้พิจำรณำกำรประเมินภำษีโรงเรือน

และที่ดินใหม่ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินภำษี

 การไม่ช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลา

 กรณีที่ผู ้รับประเมินไม่ช�ำระค่ำภำษีภำยในก�ำหนดระยะเวลำ             

ที่กฎหมำยก�ำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

 1. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก�ำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 2.5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 2. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

  3. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 7.5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 4. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 10 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 บทก�าหนดโทษ

 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษีภำยในก�ำหนด           

ผู้นั้นจะมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท

โรงเรือนและที่ดิน
ป้าย
บ�ารุงท้องที่
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ภาษีบ�ารุงท้องท่ี เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก “ที่ดิน” ซึ่งหมำยถึง พ้ืนที่ดิน 

พื้นที่ที่เป็นภูเขำที่มีน�้ำด้วย

 ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

 ให้เจ้ำของท่ีดินซึ่งมีหน้ำท่ีต้องเสียภำษียื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อ

เสียภำษี (ภ.บ.ท. 5) ณ ส่วนพัฒนำรำยได้ ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนคร

นครสวรรค์ ทุกรอบระยะเวลำ  4  ปี

 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้ำของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�ำนวนเนื้อที่ดินเดิม

เปลี่ยนแปลงไปให้เจ้ำของท่ีดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน ภำยใน 30 

วัน นับจำกวันที่เป็นเจ้ำของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�ำนวนเน้ือที่ดินได้มีกำร

เปลี่ยนแปลง

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง  ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 4. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3

 5. หนังสือมอบอ�ำนำจ

 6. ใบเสร็จรับเงินภำษีบ�ำรุงท้องที่ของปีก่อน (ถ้ำมี)

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

       กรณีที่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีไม่ยื่นแบบภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย

ก�ำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของเงินค่ำภำษี

 กรณีที่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีไม่ช�ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย

ก�ำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของเงินค่ำภำษี

 การลดหย่อน

 บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลง             

ที่อยู่ในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์และใช้ที่ดินน้ันเป็นที่อยู่อำศัยของ

ตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อน           

ไม่ต้องเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ 50 ตำรำงวำ

ภาษีป้าย เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก  ป้ำยอันหมำยถึง ป้ำยแสดงชื่อยี่ห้อ

หรือเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืน  

เพื่อหำรำยได้หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้ไม่ว่ำ

จะได้แสดงหรอืโฆษณำไว้ทีว่ตัถใุดๆ ด้วยอกัษรภำพหรอืเครือ่งหมำย

ที่เขียนแกะสลักจำรึกหรือท�ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอื่น

 กรณีติดตั้งป้ำยใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภำยใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ติดตั้ง

 ขั้นตอนการช�าระภาษีป้าย

 ให้เจ้ำของป้ำย ซึ่งมีหน้ำที่ต้องเสียภำษียื่นแบบแสดงรำยกำร          

เพื่อเสียภำษี  (ภ.ป.1) ณ ส่วนพัฒนำรำยได้ ส�ำนักกำรคลัง เทศบำล

นครนครสวรรค์ ทุกปี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย  รำยละเอียดเกี่ยวกับ

ป้ำย   วันเดือนปีที่ติดตั้ง

 4. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ส�ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ     

ส�ำเนำทะเบียนพำณิชย์ ส�ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม

 5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส�ำเนำ

 6. หนังสือมอบอ�ำนำจ (กรณีมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรแทน)

     7. ส�ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำยของปีก่อน (ถ้ำมี)

 อัตราค่าภาษีป้าย

 ป้ำยประเภทที่ 1 หมำยถึง ป้ำยที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรำ           

3  บำท ต่อ  500  ตำรำงเซนติเมตร

 ป้ำยประเภทที่ 2 หมำยถึง ป้ำยท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่ำง

ประเทศหรอืปนกบัภำพและหรือเครือ่งหมำยอืน่ให้คดิอตัรำ 20 บำท

ต่อ  500 ตำรำงเซนติเมตร  

 ป้ำยประเภทที่ 3 หมำยถึง (ก) ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่ำจะมี

ภำพหรือเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ำยที่มีอักษรไทยบำง

ส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต�่ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศให้คิดอัตรำ 40 

บำทต่อ 500  ตำรำงเซนติเมตร

 การช�าระเงินค่าภาษี

 ผู้เป็นเจ้ำของป้ำยต้องช�ำระค่ำภำษีภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้

รับแจ้งกำรประเมินหรือจะช�ำระภำษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

 เมื่อค�ำนวณพื้นที่ของป้ำยแล้วถ้ำมีอัตรำภำษีต�่ำกว่ำป้ำยละ 200  

บำท  ให้เสียภำษีป้ำยละ  200  บำท

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

 ผูเ้ป็นเจ้ำของป้ำยรำยใดไม่ยืน่แบบภำยในก�ำหนดจะต้องเสยีเงนิ

เพิ่มอีกร้อยละ 10  ของค่ำภำษี

 ผูเ้ป็นเจ้ำของป้ำยรำยใดไม่ช�ำระเงนิค่ำภำษภีำยในก�ำหนดจะต้อง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่ำภำษี

 ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือจัด
ส่งธนาณัติ, แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
  ช�าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ ค่าธรรมเนียมภาษีละ 10 บาท
  ส�านักการคลัง เปิดบริการรับช�าระภาษีฯ ในช่วงพัก
ของวันราชการตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น. และ
ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

ภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีป้าย

ติดต่อช�าระภาษีได้ที่...




