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นำงสำวฐิตำมินทร์ เอกมงคลเลิศทวี

ชื่อเล่น นะโม

อำยุ 16 ปี

สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์

ชื่อบิดำ นำยวสุ พำนิชเจริญนำม

ชื่อมำรดำ นำงพลอยนภัส เอกมงคลเลิศทวี

องค์สมมติ เจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ปากน�้าโพ
ครั้งที่ 102 ประจ�าปี 2560-2561
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เยาวชนตัวน้อยต่างวัยต่างอายุต่างมารวมกลุ่มกันท�ากิจกรรม แสดงสิทธิ์ออกเสียง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ในการคัดเลือกตัวแทนของเด็ก ๆ  ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังผู้ใหญ่ ให้ได้รับรู้ถึงความต้องการ

ของพวกเขาเหล่านี้

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นอกีหนึง่พืน้ท่ี ท่ีทางเทศบาลนครนครสวรรค์เปิดโอกาส

ให้เยาวชนได้มาร่วมคดิร่วมแสดงออก เสนอไอเดยีในการทีจ่ะร่วมกนัพฒันาเด็กไปพร้อมกนั  ซึง่ทางเทศบาล

นครนครสวรรค์เอง ตระหนักถึงความส�าคัญของการ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการ เสริมสร้างประสบการณ์

ของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ มาโดยตลอด อีกทั้งตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการนีท้�าการคัดเลอืกคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชน โดยคัดจากตวัแทนเดก็แต่ละโรงเรยีนตลอด

จนชุมชน ซึ่งเด็กๆ จะท�าการโหวตเลือกบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนหลังจากเสนอวิสัยทัศน์ ด้วยการยกมือ

ออกสิทธิ์  เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนจ�านวน 21 คน โดยน้องๆ ทั้ง 21 คน จะต้องมาท�างานร่วมกันแลกเปลี่ยน

ความรู้ในด้านต่างๆ  ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความรู้ความ

สามารถทีพั่ฒนาตามวยั ก�าหนดแนวทางจัดกิจกรรมพร้อมสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือประเมินผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นอีกหนึ่งแรงในการร่วม

กันพัฒนาชุมชน อีกทั้งส่งต่อข้อมูลให้กับสภาเด็กและเยาวชนอ�าเภอในการเสนอข้อคิดเห็น โดยสอดคล้อง

กับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดพื้นที่แก่เยาวชน

ร่วมแสดงออกทางความคิด

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์

พร้อมตอบรับนโยบายภาครัฐ
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สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ในเดือนตุลาคมปีน้ี เป็นเดือนแห่งการสร้างบุญกุศล เนื่องจากเป็นเทศกาลออกพรรษาและทอดกฐิน

ประจ�าปี พร้อมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโต ปิดทองรอยพระพุทธบาทชมโบสถ์เทวดาสร้าง ณ                  

วัดจอมคีรีนาคพรต ในระหว่างวันที่ 20 - 28 นี้ ซึ่งเป็นงานที่จัดสืบทอดกันมากว่าร้อยปีส่วนช่วงปลายเดือนจะเป็นเทศกาลถือศีล

กินเจ มีจัดกันหลายที่สามารถดูได้จากป้ายโฆษณาตามท้องถนนทั่วไป

 ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้น�าเสนอ เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? (ตอนจบ) ไปแล้ว แต่มีผู้โทรศัพท์มาสอบถามผู้เขียนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องจึงจ�าเป็นต้องมีการเก็บตก ดังนี้ 

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? (ตอนเก็บตก)

      บนทางเท้าหรือไหล่ทางของทางหลวงเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลหรือไม่ ? ขายของได้หรือเปล่า

ตอบ   ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสขุเคยมคีวามเหน็ไว้ว่าพืน้ทีส่าธารณะใดทีอ่ยูใ่นความดแูลของหน่วยราชการ

อื่นที่ไม่ใช่ท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการนั้นเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยจัดระเบียบการจ�าหน่ายสินค้าในพื้นที่น้ันเอง เช่น ตลาดบ่อน

ไก่อยู่ในความดูของส�านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลาดสะพานด�า อยู่ในความดูแลของส�านักงานธนารักษ์ (ราชพัสดุ) ตาม

ริมทางหลวงแผ่นดิน เช่น สายพหลโยธินรวมถึงแยกเวียงดอยถึงแยกพหลโยธิ น(แยกพิษณุโลก) , สายนครสวรรค์ - ชุมแสง , สาย

นครสวรรค์ - พิษณุโลก และสายนครสวรรค์ - บ้านแก่ง อยู่ในความดูแลของส�านักงานแขวงการทางนครสวรรค์ นอกจากนี้บริเวณ

ตลาดวดัโพหลงัร้านข้าวต้มนายเจอืและซอยสธุรรมมา (ซอยรองเท้าหน้าวดัโพ) เป็นทีธ่รณสีงฆ์อยูใ่นความดแูลของวัดโพธาราม ซอย

มาตุลี 18 หรือซอยวัดคีรีวงศ์จะอยู่ในความรับผิดชอบของวัดคีรีวงศ์ ครับ

      การขายของหน้าบ้านคนอื่นสามารถท�าได้หรือไม่ ? ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับเจ้าของบ้าน

ตอบ  กรณีอยู่ในจุดผ่อนผันผู้ค้า ต้องเว้นทางเข้า - ออกอาคารบ้านเรือนให้เจ้าของอาคารในระยะที่เข้า - ออกได้สะดวก        

แต่เจ้าของอาคารไม่มสีทิธิจ์ะมาเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายจากผูค้้าไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการค่าใช้น�า้และกระแสไฟทีต่กลงกนัเท่านัน้แต่ถ้าเป็น

นอกจุดผ่อนผันจะไปค้าขายหน้าอาคารของผู้อื่นไม่ได้เป็นการผิดกฏหมาย

      พื้นที่ขายของในที่หรือทางสาธารณะให้เช่าหรือเซ้งกันได้หรือไม่ ?

ตอบ  เทศบาลนครนครสวรรค์เรื่องการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2538 ไม่ให้มีการน�าพื้นที่ขายของ ของตน

ไปให้ผู้อื่นเช่าหรือเซ้งโดยเด็ดขาด  มิฉะนั้นท่านอาจจะถูกยึดล๊อคการจ�าหน่ายสินค้า

หากผู้อ่านท่านใดมีความสงสัยหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0-5621-9523  ในวันและเวลาราชการ

1

2

3

ตลาดวัดโพธิ์ (หลังข้าวต้มนายเจือ) เป็นที่ธรณีสงฆ์       

ทางเท้าถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย)

เป็นเขตรับผิดชอบของแขวงการทาง                                                           
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ชีวิตที่เบาสบาย
โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม ของทกุปี จะมผีูค้นกลุม่หนึง่ทีจ่ะมเีวลา

ว่างเหลอืเฟือขึน้มากกว่าเดมิ นัน่กค็อืผูท้ีอ่าย ุ60 ปีขึน้ไปกถ็งึเวลาที่

จะต้องเกษียณอายุราชการ    

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้หลายคนโล่งใจที่ได้ปลดภาระ

ที่แบกไว้ลง แต่ว่ากันว่าก็มีไม่น้อยที่ปรับตัวปรับใจไม่ได้  บ้างก็หวน

อาลัยถึงวันเวลาที่เคยมีอ�านาจ มีคนพินอบพิเทา  จะไปทางไหนก็

มีแต่คนยกมือไหว้ เอาอกเอาใจ  จนบางทีถึงขนาดที่ว่า จะนั่งตรง

ไหนกม็ผีูค้นวิง่มาปัดฝุน่ผงออกจากเก้าอีจ้นหัวโนเพราะว่ิงชนกันกม็ี

ในฐานะทีผู่เ้ขยีนเป็นมนษุย์ซึง่มคีวามศรทัธาในเทพของโลก

โซเชียลอยู่พอสมควร  ก็พอจะคัดสรรเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้เกษียณอายุมาเล่าสู่กันฟังได้บ้าง

(เทพของโลกโซเชียลมีอะไรบ้าง ขอไปเล่าปิดท้ายละกัน)

ข้อแนะน�าส�าหรบัคนทีว่่างจากงานประจ�าแล้วจะได้มชีีวติที่

เบาสบายหลังเกษียณ  น่าจะเป็นดังนี้

1. ออกท่องเท่ียวไปในโลกกว้ำง ก่อนหน้าน้ีจะไปไหนก็

คิดแล้วคิดอีก ไหนจะต้องลาพักร้อน มิหน�าซ�้าเงินทองก็ต้องเก็บไว้

ให้ลูกเรียน ส่งบ้านส่งรถ แต่เวลานี้ไม่มีใครให้พะวงแล้ว เรี่ยวแรงก็

ยังมีอยู่  การท่องเที่ยวสมัยนี้ก็มีให้เลือกมากมาย ขับรถส่วนตัวไปก็

สนุกไปอีกแบบ หรือจะไปกับกรุ๊ปทัวร์ก็สบายดี

2. ท�ำงำนอดิเรก หางานอดิเรกที่ชื่นชอบ เช่น ท�าสวน ปลูก

พืชผัก  แต่ไม่ควรถึงขั้นซื้อที่ดินเพื่อจะท�าไร่ท�าสวนจริงจัง  หรืองาน

ประดษิฐ์ งานฝีมอืทีเ่คยชอบแต่ไม่มเีวลาท�าสกัท ี การวาดรปู  เขยีน

หนังสือ  เป็นต้น

3. ท�ำคุณประโยชน์ให้สังคม หลายคนอุทิศตนให้งาน

สาธารณกุศล บ้างก็เป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลืองานในองค์กรการ

กุศลต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน

4. เลือกดูรำยกำรทีว ี อย่าดูรายการข่าวหนักๆ ที่ซ�้าๆ กัน

ทุกวัน  เช่น รายการที่มีพิธีกรหลายคนมานั่งพูดเถียงกัน พูดแข่งกัน 

บางทกีแ็ซวกนั  เพราะฟังแล้วไหนจะเครยีดกบัพธิกีร ไหนจะเนือ้หา

ข่าวหนักๆ จะท�าให้จิตตก ล้วนแต่ท�าให้เกิดความเครียดทั้งนั้น ....

บางทีดูละคร (ที่เขาว่าน�้าเน่า) ยังสบายใจ มีความสุขกว่า

5. หัดไปไหนมำไหนคนเดียว สามารถเป็นเพื่อนตนเองได้ 

ถ้าหากร่างกายอ�านวย เพราะจะลดขัน้ตอนและความยุง่ยากใจเวลา

จะต้องท�าอะไรหรือไปไหนได้มากขึ้น 

6. ปล่อยวำงให้เร็วที่สุด มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยว

กบัลกูหลาน เรือ่งคนอืน่ๆ และเรือ่งอืน่ใดในชวีติกต็าม  ดแูลบพุการี

และคนในครอบครัวให้ดีที่สุด แต่ไม่วุ่นวาย จุ้นจ้านกับเรื่องส่วนตัว

ของคนอื่น

7. บรหิำรกำยและจติ ด้วยการออกก�าลังกายตามค�าแนะน�า

ทีท่ราบกันแล้ว  ส่วนจติใจนัน้...ล้างจติใต้ส�านกึทีไ่ม่ดอีอกไปให้หมด

ด้วยการท�าสมาธแิละผ่อนคลายสกัวนัละสองเวลาอย่างน้อยครัง้ละ

สิบห้านาที

ท�ำได้แค่ 7 ข้อนี้  ชีวิตก็เบำสบำยแน่นอน...

ค�าเฉลยเรื่องเทพของโลกโซเชียลที่ได้ปรารภในตอน

ต้นๆ ซึ่งตามต�าราเขาว่าในยุคนี้ มีเทพ 4 องค์ คือ

1. เทพกูเกิ้ล (Google) มีความรอบรู้ชั้นสูงสุดไม่ว่า

จะถามอะไร ตอบได้หมดทุกเรื่อง

2. เทพยทูบู (Youtube) เป็นเทพหทูพิย์ ตาทพิย์ ไม่

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหน ถ้าเทพลงละก็ บันทึกไว้หมด

3. เทพเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน 

รู้ไปทั่วว่าใครคิดอะไร ท�าอะไร ที่ไหน เพื่อนฝูงไม่เจอ

กันยี่สิบกว่าปียังตามหาเจอ

4. เทพไลน์ (Line)  เทพองค์นีม้คีตปิระจ�าใจคือ โลก

รู้  เพื่อนรู้  เรารู้  หมายความว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกแล้ว

มีคนรู้  เพื่อนเรารู้ เราก็ต้องรู้...ไปด้วย (ไม่ว่าเราจะอยากรู้

หรือไม่ก็ตาม...)

เทพทุกองค์จะประทับลงช้าหรือเร็วนั้น จะขึ้นอยู่กับ

แพ็คเก็จที่เราใช้ แพ็คเก็จแพงมากก็จะยิ่งลงประทับเร็วมาก

ขึ้นเช่นกัน...อิอิ 

สุขสันต์วันเกษียณทุกท่ำนค่ะ 
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10 เทรนด์
ความท้าทายการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ตอนจบ

หลงัจากในฉบบัทีแ่ล้ว เราเสนอไปแล้ว 4 เทรนด์ความท้าทายการเปลีย่นผ่านรฐับาลดจิติอล ในฉบบันี ้เรามาดเูทรนด์ทีเ่หลอื

กันครับ

5. ปีแห่งจุดเริ่มต้น Data Center ภาครัฐ หลังจากท�าการศึกษาความจ�าเป็นในการรวมศูนย์ท�า Data Center 

ภาครฐัมาระยะหนึง่ ทาง EGA เลง็เหน็ถงึความจ�าเป็น และพยายามผลกัดนัในระดบันโยบายมาโดยตลอด ในรอบปีที่ผ่่านมา

อยู่ในขั้นตอนการเห็นชอบและอนุมัติ แต่หลังจากเดือนเมษายนปีนี้โครงการ Data Center ภาครัฐก็น่าจะผ่านขั้นตอนด้าน

เอกสาร เข้าสู่กระบวนการ Implement ได้อย่างจริงจัง

6. ยุคแห่งการรวมศูนย์แบบครบวงจร GovChannel ปีน้ีรัฐบาลได้รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ

บริการส�าหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายขึ้นด้วย GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน

โดยให้ความส�าคญัอย่างมาก ภายใต้เวบ็ไซต์ www.GovChannel.go.th ในด้านการให้บรกิารต่างๆ มกีารปรบัเปลีย่นให้ตรง

กับความต้องการผู้ใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ G-News , มีเว็บไซต์ info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการที่เป็น

แหล่งค้นหาข้อมูลบริการภาครัฐที่ดีที่สุด ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

7. การปรบัปรงุบรกิารภาครฐัต้องคดิใหม่ท�าใหม่ ในรอบปีทีผ่่านมาถอืเป็นเร่ืองที ่EGA ให้ความส�าคญัอย่างมาก

ในการท�าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่จะคิดค้นบริการออนไลน์ใหม่ๆ มารองรับความต้องการของประชาชนมากขึ้น

8. ข้อมลูเปิดภาครฐัไทยเข้าสูย่คุ High-Value Datasets บลอ็กเชนเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีม่คีวามปลอดภัยของ

ข้อมูลสูง ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ทางภาครัฐเองโดยเฉพาะ EGA ให้ความสนใจเทคโนโลยีนี้เป็นพิเศษเพราะ

สามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงๆ ได้ และมีความปลอดภัยด้วย  

9. ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thai-

land Digital Government Academy: TDGA) ขึ้นมา เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ 

EGA ส่งเสริมและด�าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ และสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่จ�าเป็นต่างๆ 

10. ยิง่เปิดบรกิารออนไลน์ภาครฐัยิง่เสีย่งในเร่ืองความปลอดภัย บทเรยีนนีเ้กดิขึน้กบัรฐับาลทัว่โลกในรอบปี

ที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากความต้องการของภาคประชาชนที่อยากให้ภาครัฐออนไลน์ อยากให้เปิดเผยข้อมูล อยากให้มีบริการ

ใหม่ ๆ มากขึ้น ดังนั้นยิ่งเปิดมากเท่าใดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

บทสรุปของควำมเคลื่อนไหวทั้ง 10 เทรนด์ ควำมท้ำทำยนี้ เป็นเพียงกำรหยิบยกงำนส�ำคัญๆ ที่ส่งผลไปสู่กำร Trans-

formation เท่ำนั้น EGA ยังคงมุ่งมั่นท�ำงำนอย่ำงจริงจัง ที่จะสนับสนุนให้หน่วยงำนรัฐทุกภำคส่วนมีควำมพร้อมในกำรก้ำว

เข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม จะได้เห็นมิติใหม่ของภำครัฐที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกันเชิงรุก เพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุด

ของประชำชนและประเทศชำติต่อไป

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
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ปัจจุบันชาวบ้านอย่างพวกเราและท่านทั้งหลายได้รับเกียรติจากกฎหมายฉบับหนึ่งให้เรียกชาวบ้านอย่างพวกเราว่า “(ผู้

บริโภค)” โดยกฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นมาเพื่อเป็นการคุ้มครองชาวบ้าน (ผู้บริโภค) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสีย

หายของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิจากการกระท�าของ “ผู้ประกอบธุรกิจ” โดยด�าเนินการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านขายตรงและ

ตลาดแบบตรงการควบคุมสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ฯลฯ เป็นต้น 

กฎหมายที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 โดยเนื้อหาในกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภค(ชาวบ้าน) ที่จะได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้

รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของ

ผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพ

และคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างการหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค�าแนะน�าหรือ

ระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้

ประกอบธุรกิจ

5. สทิธทิีจ่ะได้รบัการพิจารณาและชดเชยความเสยีหาย ได้แก่ สทิธทีิจ่ะได้รบัการคุม้ครองและชดใช้ค่าเสยีหายเมือ่มกีาร

ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1-ข้อ 4 ดังกล่าว

ดังนั้น หาก “ผู้บริโภค” (ชาวบ้าน) ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิจากผู้

ประกอบธุรกิจก็สามารถใช้สิทธิทั้ง 5 ประการ ดังกล่าว ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม หรือสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ครับ

                                                        พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั/.

เหตุจูงใจที่ท�าให้ผู้เขียนอยากเขียนบทความเรื่องนี้ เพราะในปัจจุบันชาวบ้าน

อย่างเราๆท่านๆ มักถูกผู้ประกอบธุรกิจ “หลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ” ให้

แก่พวกเราเสมอเช่นกรณี เมฆมังกรบิน น�าสินค้าที่เป็นสารหล่อล่ืนเครื่องยนต์มา

โฆษณา โดยอวดอ้างสรรพคุณว่าหากน�าสารดังกล่าวมาเติมกับเครื่องยนต์แล้วจะ

ท�าให้เครือ่งยนต์มพีลงัเพิม่ขึน้และมาหลอกลวงขายชาวบ้าน จนท�าให้ชาวบ้านหลง

เชื่อซื้อสินค้าดังกล่าว แต่ปรากฏว่าหลังการใช้เครื่องยนต์พังจ�านวนหลายสิบราย 

จนเป็นข่าวเกรียวกราวทางสื่อต่างๆ อยู่ในขณะนี้ ผู้เขียนจึงอยากให้ท่านผู้อ่านทุก

ท่านได้ทราบสทิธิของชาวบ้านอย่างพวกเราว่าท่านมสีทิธติามกฎหมายอย่างไร เพือ่

ประโยชน์ของท่านทั้งหลายจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้

สิทธิของผู้บริโภค (ชาวบ้าน)
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วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภา

เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมยศ นะล�าเลียง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภา

เทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์ โดยมีนายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ท�าหน้าที่เลขานุการ สภาเทศบาลนครนครสวรรค์

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ครั้งที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 

ช้ัน 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติ

บัตรให้แก่ชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่น และคณะกรรมการชุมชน

ตัวอย่าง ประจ�าปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม

ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่

พนักงานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล และลกูจ้างประจ�าของเทศบาล

นครนครสวรรค์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี พ.ศ.2560 จ�านวน

ทั้งสิ้น 21 ท่าน

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) ร่วมกบัเครอืข่ายเมอืง

นครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชญิประชาชนผู้เดือด

ร้อนด้านที่อยู่อาศัยลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาช่วยเหลือ 

หรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ณ บริเวณห้องโถง

ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 

ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางพรพิมล 

ธรรมาธิกรณ์ชัย ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวในพิธีเปิด

โครงการ ส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค และเผยแพร่ความรูด้้านประกัน

สังคม ณ ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้

ความรู้เรื่องของสุขภาพและความรู้ด้านประกันสังคมให้แก่พนักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ศาลา

กลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครสวรรค์ รับมอบดอกไม้จันทน์ จ�านวน 100,000 ดอก จากนาย

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

โดยประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่บริเวณ ชั้น 4 

เทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษา และทีท่�าการของแต่ละหน่วย

งาน เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยใช้ไม้โมกมนั

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย

ดอกดารารตัน์ ดอกเสลา ดอกลลีาวด ีดอกดาวเรอืงหม้อ ดอก

มณฑาทอง ดอกบานชืน่ ดอกกหุลาบ ดอกกหุลาบราชนัย์ และดอก

กหุลาบนริมติ มาตัง้แต่เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ใช้เวลาทัง้สิน้ 5 

เดือน รวมดอกไม้จันทน์ที่ร่วมกันประดิษฐ์ จ�านวน 100,000 ดอก

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง

ประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนคร

นครสวรรค์ พร้อมผู้เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี

และสมาชกิสตรชีมุชน ร่วมร้องเพลงพระราชาผูท้รงธรรม เพือ่ถวาย

ความเคารพ และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีม่ต่ีอปวงชนชาวไทย ใน

พธิเีปิดโครงการอบรมสมัมนา คณะกรรมการพฒันาสตรแีละสมาชกิ

สตรีชุมชน และศึกษาดูงาน ประจ�าปี พ.ศ.2560

วนัจนัทร์ที ่18 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 น. ทีวั่ดนครสวรรค์ พระอารามหลวง นายธนาคม จงจริะ ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์

เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์และอ�าเภอ ในการนี้นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางจนิตนา เสรภีาพ รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พนกังานเทศบาล และพนกังานครเูทศบาล ร่วมในพิธี

โดยจงัหวัดและอ�าเภอต่างๆ ทัว่ประเทศ ได้ด�าเนนิการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ตวัแทนแต่ละจงัหวดัและอ�าเภอ เพือ่ใช้ประกอบในพระ

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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วนัพธุที ่27 กนัยายน 2560 ท่ีบรเิวณถนนเจ้าสีพ่ระยา รมิเขือ่นแม่น�า้เจ้าพระยา นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล และประชาชนจิตอาสาชมุชนในเขตเทศบาลร่วมในกิจกรรม 

“จติอาสาพฒันาเมอืงนครสวรรค์” ท�าความดด้ีวยหวัใจ

โดยร่วมกนัล้างท�าความสะอาดผวิจราจร ทางเท้า ตดัแต่งต้นไม้ ต้ังแต่เชิงสะพานเดชาติวงศ์ถึงบ่อบ�าบดัน�า้เสยีเทศบาลนครนครสวรรค์

“จติอาสาพฒันาเมอืงนครสวรรค์” ท�าความดีด้วยหัวใจ
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วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีท�าบุญอาคารเรียนและเปิดโครงการโลกวิชาการ สืบสานปณิธานของพ่อ โดยจัดให้มี

การแสดงผลงานของนักเรียนและคณะครู ในระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมตลาดนัดความรู้คู่ความคิด ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีท�าบุญอาคารเรียนและเปิดโครงการโลกวิชาการ 

สืบสานปณิธานของพ่อ
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เจ้าหน้าที่ ทีมช่างไฟฟ้า และทีมช่างเทคนิค ส่วนช่าง

สขุาภบิาล ส�านกัการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ ออกด�าเนนิการ

ตรวจสอบความพร้อมของสถานสีบูน�า้ฝนแบบไฟฟ้า เครือ่งสูบน�า้

แบบดีเซล รวมถึงก�าจัดปริมาณขยะท่ีเข้ามาอุดตันในระบบอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้การสูบน�้าระบายน�้าในช่วงฝนตกมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น จากนั้นได้ด�าเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางบนพื้นถนนในจุด

ทีเ่จ้าหน้าทีก่�าลงัด�าเนนิการตเีส้นบนพืน้ผวิการจารจรเพือ่อ�านวย

ความสะดวก

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธน

รัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ�าปี พ.ศ.2560  

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร

นครสวรรค์ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ น�าโดยนายบรรลือ สง่า

จิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ตรวจสอบราคาสนิค้าและการกกัตนุสนิค้าในพืน้ทีโ่ดย

เฉพาะการกกัตนุหรอืการตัง้ราคาขายสรุา/บุหรีส่งูกว่าปกตร้ิาน

ค้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์



16



17



18



19

... ลาภมิควรได้ ...

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 406 “บุคคลใดได้มา

ซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีก

คนหนึง่กระท�าเพือ่ช�าระหนีก็้ด ีหรอืได้

มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจาก

มูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็น

ทางให้บคุคลอกีคนหนึง่นัน้เสยีเปรยีบ

ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจ�าต้องคืนทรัพย์

ให้แก่เขา อน่ึงการรับสภาพหน้ีสินว่า

มีอยู่หรือหาไม่นั้น ท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระท�าเพื่อช�าระหนี้ด้วย 

บทบัญญัติอันนี้ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มา

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมิได้ มีได้เป็นข้ึน หรือเป็นเหตุที่ได้

สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย” 

ดังนั้น ลาภมิควรได้ คือการที่บุคคลหนึ่งได้ทรัพย์สิ่งใดจาก

บุคคลอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้

บุคคลอ่ืนเสียเปรียบ บุคคลน้ันมีหน้าท่ีต้องคืนทรัพย์ดังกล่าวแก่

เจ้าของ ดงัมแีนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที ่3207/2559 ทีว่นิจิฉยัเกีย่ว

กับลาภมิควรได้ ดังนี้

“แม้ลำยมือชื่อจ�ำเลยในกำร

ท�ำนิติกรรมยื่นขอกู้และท�ำสัญญำกู้

ไว้แก่โจทก์จะเป็นลำยมือชื่อปลอมที่

ภริยำจ�ำเลยเป็นผู้ด�ำเนินกำรให้แทน 

แต่จ�ำเลยได้รับเงินกู ้จำกโจทก์ไป

แล้ว กำรที่จ�ำเลยได้รับเงินจำกกำร

กู้ยืมที่มีลำยมือชื่อปลอมจึงเป็นกำร

รับเงินกู ้ไว้โดยปรำศจำกมูลอันจะ

อ้ำงกฎหมำยได้ และเป็นทำงให้โจทก์

เสียเปรียบ จ�ำเลยต้องคืนเงินแก่โจทก์ในฐำนลำภมิควรได้” (ค�ำ

พิพำกษำศำลฎีกำที่ 3207/2559)

ส่วนอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องฐานลาภมิควรได้นั้น ตาม

มาตรา 419 ก�าหนดว่า ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก�าหนด 1 ปี นับแต่

เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นก�าหนด 10 

ปี นับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น      

                                           ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...

            ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3207/2559
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น�ำ้เสยี หมายถงึน�า้ทีม่สีิง่เจอืปนต่างๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นน�า้ทีไ่ม่เป็นทีต้่องการ และน่ารงัเกยีจของคนทัว่ไป ไม่

เหมาะสมส�าหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ล�าน�้าธรรมชาติก็จะท�าให้คุณภาพน�้าของธรรมชาติเสียหายได้

ลกัษณะน�า้เสยี เกดิจากบ้านพกัอาศยัประกอบไปด้วยน�า้เสยีจากกจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั ซึง่มอีงค์ประกอบต่าง ๆ  ดงันี้

1. สำรอินทรีย ์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว น�้าแกง เศษใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น 

ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ท�าให้ระดับออกซิเจนละลายน�้า (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพ

เน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน�้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในน�้าสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก 

และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย

2. สำรอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีอาจไม่ท�าให้เกิดน�้าเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, 

ซัลเฟอร์ เป็นต้น

3. โลหะหนักและสำรพษิ อาจอยูใ่นรูปของสารอนิทรีย์หรืออนินทรย์ีและสามารถสะสมอยูใ่นวงจรอาหาร เกิดเป็นอนัตราย

ต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการก�าจัดศัตรูพืชที่

ปนมากับน�้าทิ้งจากการเกษตร ส�าหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบ

โลหะ อู่ซ่อมรถ และน�้าเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น

4. น�ำ้มนัและสำรลอยน�ำ้ต่ำงๆ เป็นอปุสรรคต่อการสงัเคราะห์แสง และกดีขวางการกระจายของออกซเิจนจากอากาศลง

สู่น�้า นอกจากนั้นยังท�าให้เกิดสภาพไม่น่าดู

5. ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นล�าน�้า ท�าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน�้า ท�าให้แหล่งน�้าตื้นเขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีพของสัตว์น�้า

6. สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนในอากาศสู่น�้า และอาจ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน�้า

น�้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater)
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7. จุลินทรีย์ น�้าเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย์เป็นจ�านวนมากจุลินทรีย์เหล่านี้

ใช้ออกซเิจนในการด�ารงชวีติสามารถลดระดบัของออกซเิจนละลายน�า้ ท�าให้เกิดสภาพเน่าเหมน็ นอกจากนีจ้ลุนิทรย์ีบางชนดิอาจ

เป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน�้าเสียจากโรงพยาบาล

8. ธำตุอำหำร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะท�าให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว

ของสาหร่าย (Algae Bloom) ซ่ึงเป็นสาเหตสุ�าคัญท�าให้ระดบัออกซเิจนในน�า้ลดลงต�า่มากในช่วงกลางคืน อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิวชัพชื

น�้า ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางน�้า

9. กลิน่ เกดิจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ซึง่เกดิจากการย่อยสลายของสารอนิทรย์ีแบบไร้ออกซเิจน หรอืกล่ินอืน่ๆ จากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานท�าปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
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นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ แจ้งว่า ตามทีภ่าครฐัมนีโยบายในการพฒันามาตรฐานคุณภาพ

ชวีติความเป็นอยูข่องผู้สงูอายแุละผูพ้กิาร โดยการมอบเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร ซึง่ก�าหนดให้ผูส้งูอายทุีม่อีายถุงึตามหลกั

เกณฑ์และผู้พิการยื่นแบบลงทะเบียน เพื่อรับการพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี มีภูมิล�าเนาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน

เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 และไม่เป็นผู้ได้รับ

สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาลงทะเบียนเพื่อแสดง

ความจ�านงขอการพิจารณาเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือมอบ

หมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการก�าหนด  ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1  เทศบาล

นครนครสวรรค์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โดย การยืน่ค�าขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุให้ผูส้งูอายยุืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุ้วยตนเอง 

หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค�าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้       

ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค�าขอลงทะเบียนขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค�าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้สูงอายุที่ด�าเนินการยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.

2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ในอัตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญ

ผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้สูงอำยุ
หลกัเกณฑ์ การขอรบัการพจิาณณารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุประกอบด้วย

1. ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผู้

ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ.2501) 

- ในกรณทีี่ในทะเบียนราษฎรไมป่รากฎวนัที่ เดือนเกดิ ให้ถือวา่บุคคล

นั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ)      

2. เป็นผูม้สิีทธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายรุายใหม่ทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีน

มาก่อน 

3. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ตามทะเบียนบ้าน 

- รวมทั้งผู ้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู ่ในพื้นที่เทศบาลนคร

นครสวรรค์ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่ได้ยื่น

ค�าขอลงทะเบียน

เอกสาร  ประกอบด้วย

1. บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ส�าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�าเนา
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ทั้งนี้การยื่นค�าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ผู้พิการยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง 

หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็นคนพิการท่ีไม่สามารถมายื่นค�าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการแทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค�าขอลงทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค�าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับส�าเนาบัตรประจ�า

ตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ�านาจ ซึ่งพกิารที่ด�าเนินการยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงนิเบี้ยความพิการ และมีคุณสมบตัิครบถ้วน  

จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ผู้พิกำร

โดยผู้สูงอำยุและผู้พิกำร สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองสวัสดิกำรสังคม ชั้น 3 เทศบำลนครนครสวรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5621-9560    

 ในส่วนของการลงทะเบยีนเพือ่รบัเงนิเบีย้ความพกิาร ผูพิ้การทีย่งั

ไม่เคยลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารมาก่อน  รวมทัง้คนพกิาร

ที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ซ่ึงเป็นคน

พิการทีม่บีตัรประจ�าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคณุภาพ

ชวีติคนพิการ โดยผูพ้กิารทีม่คีวามประสงค์จะยืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบั

เงินเบี้ยความพิการ จะต้องน�าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค�าขอลง

ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประกอบด้วย

    1. บัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมส�าเนา

     2. ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

     3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�าเนา



  

 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ด�าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้

เส้นทางย่อยด้านที่มาจากด้านข้างโรงเรียนกวดวิชาดาว้องก์ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีไฟจราจรเพียง 3 ด้าน คือ ด้านจากสี่แยก

สะพานเดชาติวงศ์ ด้านจากตลาดปากน�้าโพ และด้านจากชุมชนวิมานแมน

 ในการนี้จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่ทุกท่าน กรุณาสังเกตสัญญาณไฟจราจรและปฎิบัติตามกฎจราจรเพื่อความ

ปลอดภัยของท่านและผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน

 **ช่องทางชิดซ้ายมาจากตลาด บริเวณสี่แยกดังกล่าว มิใช่ช่องทางชิดซ้ายผ่านตลอด ผู้สัญจรกรุณาสังเกต สัญญาณ

ไฟจราจร

“ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร เอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง”


