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	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐนายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์	 เรียนประชาสัมพันธ์ว่าจากการที่ในช่วงฤดูร้อน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง

ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	 โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลได้รับผลก

ระทบจากปัญหาดังกล่าวพอสมควร	 แต่จากการที่เทศบาลนคร

นครสวรรค์ได้มกีารเตรยีมการเพือ่บรรเทาปัญหาดงักล่าวซึง่อาจ

มีผลกระทบต่อระบบการผลิตน�า้ประปาเพื่อบริการประชาชนไว้

ล่วงหน้า	 ท�าให้ประชาชนผู้ใช้น�้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

จ�านวน	มากกว่า	32,000	ครัวเรือน	ยังคงมีน�้าประปาเพื่ออุปโภค

และบริโภคอย่างเพียงพอ	

	 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์	 ได้มีการด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมการผลิตน�้าประปาในช่วง

หน้าแล้งไว้ล่วงหน้า	อาทิ

	 -	ด�าเนินการท�าแบรเิออร์เพือ่ควบคมุให้น�า้สูท่ศิทางของระบบสบูน�า้อย่างเพยีงพอ	อกีทัง้ขดุลอกร่องน�า้บรเิวณโรงสบูแรง

ต�า่ชุมชนหน้าผา	ชมุชนเกาะยม	การใช้เรือดดูทรายขยายร่องน�า้	และเตรียมความพร้อมในการต่อท่อทางดดูในบรเิวณทีม่รีะดบัน�า้

ต�่า	ซ่ึงหากระดับน�้าต�่าลงไปก็ยังมีการเตรยีมการวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อรองรับแล้ว																																																																																								

	 -	มีการติดตั้งแพเครื่องสูบน�้าดิบ	รวม	5	ชุด	ที่โรงสูบน�้าแรงต�่า	โรงประปาเกาะยม	เพื่อเตรียมการสูบน�้าดิบในช่วงฤดูแล้ง	

ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องสูบน�้าแบบเวอร์ติคอลเทอร์ไบน์ที่โรงติดตั้งบนโรงสูบ	สูบน�้าจากแม่น�้าได้	

เทศบาลนครนครสวรรค์
เตรียมการล่วงหน้า 

คาดการณ์มีน�้าประปา
ให้ประชาชนใช้ตลอดแล้ง
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	 -	 มีการประสานงานกับส�านักงานชลประทานจังหวัด

นครสวรรค์	 และเขื่อนต่างๆ	 เพื่อขอทราบปริมาณน�้าที่จ่ายออกมาใน

แต่ละช่วงเวลา	เพื่อก�าหนดแผนการด�าเนินการผลิตน�้าประปา	

	 -	มีการเฝ้าสังเกตุระดับน�้าในแม่น�้าปิงแม่น�้าวังเพื่อให้สัมพันธ์

กับการสูบจ่ายน�้าประปาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา		

	 -	 ในการน้ียังได้ท�าการล้างถังตกตะกอนอย่างสม�่าเสมอเพื่อ

รักษาคุณภาพน�้าสะอาด	น�้าประปาดื่มได้

				 -	อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงดันน�้าตามจุดต่าง	ๆ 	หาท่อ

ประปาสาธารณะที่ช�ารุดรั่ว		เพื่อท�าการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน	

	 -	 พร้อมกันนี้ยังมีบริการน�้าดื่มตามจุดติดตั้งแท่นน�้าดื่มอย่าง

ท่ัวถงึ		ทัง้น้ีหากระบบประปาในบ้านหรอืทีส่าธารณะขดัข้อง	กรณุาแจ้ง	

056-212175	,	336669	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 แต่ถึงอย่างไรเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ต้องขอรณรงค์ให้

ประชาชนผู้ใช้น�้าที่ร่วมกันใช้น�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	 เพื่อให้มี

น�้าสะสมไว้ใช้อย่างพอเพียง	 เพราะนอกจากการบริการน�้าประปาให้

แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ขาดแคลนแล้ว	 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหา

ภยัแล้ง	ผา่นทางหน่วยงานต่างๆ	ทัง้จังหวดันครสวรรค์	องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดันครสวรรค์	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยงาน

ต่างๆ	ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา
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เดือนเมษายน 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

1				ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	 ที่ท�าการชุมชน

2				ชุมชนจ�าลองวิทย์	 ที่ท�าการชุมชน

3				ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์	 บริเวณป้ายชุมชนหลังอู่ทันจิตต์

6				ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา	 บ้านประธานชุมชน

7				ชุมชนหน้าป้ายอุทยานสวรรค์	ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

8				ชุมชนหนองสาหร่าย	 ลานออกก�าลังกายชุมชน

9				ชุมชนตลาดตายอม	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

10		ชุมชนหลังแขวงการทาง	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

16		ชุมชนวรนาถบรรพต	 ที่ท�าการชุมชน

17		ชุมชนไชยศิริ	 	 หน้าบ้านประธานชุมชน

20		ชุมชนตัดใหม่	 	 หน้าบ้านประธานชุมชน

21		ชุมชนโกมินทร์	 	 ที่ท�าการชุมชน

22		ชุมชนสุนันทา	 	 บ้านประธานชุมชน

23		ชุมชนป้อมหนึ่ง	 	 ปากซอยบ้านประธานชุมชน

24		ชุมชนยุวบัณฑิต		 โรงเรียนยุวบัณฑิต

27		ชุมชนวัดโพธิ์	 	 ซอยร้านขายยานกเอี้ยง

28		ชุมชนเฉลิมชาติ	 	 บ้านประธานชุมชน

29		ชุมชนวิมานแมน		 ตรงข้ามสุนันครัวปลา

30		ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	 ที่ท�าการชุมชน

เดือนพฤษภาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

1					ชุมชนรณชัย	 	 ที่ท�าการชุมชน

4					ชุมชนบางปรอง		 ลานกีฬาชุมชน

5					ชุมชนวัดตะแบก	 ศาลาวัดตะแบก

6					ชุมชนตลาดใหม่	 บ้านประธานชุมชน

7					ชุมชนสถานีรถไฟ	 บ้านประธานชุมชน

8					ชุมชนตลาดลาว	 หน้าสมาคมฮากกา

11			ชุมชนเกาะยม	 	 บ้านประธานชุมชน

12			ชุมชนหน้าผา	 	 หน้าลานออกก�าลังกายชุมชน

13			ชุมชนทรายทองพัฒนา	 หน้าบริษัททรายทองพัฒนา

14			ชุมชนป่าไม้	 	 ตรงข้ามที่ท�าการป่าไม้เขตฯ

15			ชุมชนเดชาพัฒนา	 ที่ท�าการชุมชน

18			ชุมชนตลาดริมเขื่อน	 ถนนเจ้าสี่พระยาหน้าร้านผ่องศรี

19			ชุมชนตลาดบ่อนไก่	 ตรงข้ามส�านักงานทรัพย์สินฯ

20			ชุมชนเขาโรงครัว	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

21			ชุมชนหนองปลาแห้ง	 ที่ท�าการชุมชน

22			ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพต		วัดเขาจอมคีรีนาคพต

25			ชุมชนโบสถ์เทวดาสร้าง	 บ้านประธานชุมชน

26			ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส	 วัดพรหมจริยาวาส

27			ชุมชนตลาดใต้	 	 ที่ท�าการชุมชน

28			ชุมชนสุขสวรรค์		 บ้านประธานชุมชน

29			ชุมชนพรสวรรค์		 บ้านประธานชุมชน

แผนปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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เดือนมิถุนายน 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

1					ชุมชนสะพานด�า	 วัดสุคตวราราม

2					ชุมชนธารบัวสวรรค์	 บ้านประธานชุมชน

3					ชุมชนฟ้าใหม่	 	 บ้านประธานชุมชน

4					ชุมชนหนองผักตบ	 สามแยกกลางชุมชน

5					ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี	 บ้านประธานชุมชน

8					ชุมชนสุขสวัสดิ์		 ที่ท�าการชุมชน

9					ชุมชนเขากบเอราวัณ	 ปากซอยบ้านประธานชุมชน

10			ชุมชนเขานกกระเต็น	 บ้านประธานชุมชน

11			ชุมชนหิมพานต์		 ตรงข้ามร้านอาหารNobNob

ฟรี
พาน้องหมา

น้องแมว

มาฉีดวัคซีน

*เจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณาน�าบัตรประจ�าตัวประชาชนไปด้วย 

เพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน
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เทศบาลนครนครสวรรค์	ประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ		สมัยแรก	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563

เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาฟื้นฟูเมือง	ศึกษาแนวคิด	SMART	BLOCK	เพิ่มพื้นที่สาธารณะ	ลดมลภาวะทางเสียงและอากาศ	ส่งเสริม
กิจกรรมบนทางเท้า	เสริมสร้างสภาวะที่น่าอยู่

เทศบาลนครนครสวรรค์เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ	ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ในระหว่างวันที่	 2	
มีนาคม	-	11	มิถุนายน	2563
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จิตอาสาเราท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ร่วมท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

เทศบาลต�าบลเทพารักษ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	ศึกษาดูงานด้านการจัดการน�้า

กฎบัตรนครสวรรค์ประชุมจัดกลุ่มและท�าฐานข้อมูลฟาร์มตัวอย่าง	SMART	FARM	สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค	คุณภาพ	สินค้า
ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาสู่	Smart	City		ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	
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เทศบาลฯ	 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า	 ตลาดสด
เทศบาลฯ	 ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)

ส�านักการสาธารณสุขฯ	 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมตรวจให้ค�าแนะน�า
สถานประกอบการ	เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคCOVID-19

เทศบาลนครนครสวรรค์ท�าความสะอาดภายในอุทยานสวรรค์	 เฝ้าระวัง
ป้องกนัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ให้แก่ประชาชนและผู้มาออกก�าลังกาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการล้างท�าความ
สะอาดและฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ	เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน	ปัญหาโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ของเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลฯปรับพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลฯ	 ป้องกันปัญหาโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อีกท้ังยังคงให้ความส�าคัญเป็นการควบคุม
คุณภาพสินค้าต่างๆ	ให้สะอาดและปลอดภัยส�าหรับประชาชน

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์	ครั้งที่	5/2563	
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นายอรรถพร	 สิงหวิชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานใน
การจัดกิจกรรมท�าความสะอาดเมืองนครสวรรค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	

ส�านักการสาธารณสุขฯ	 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมตรวจให้ค�าแนะน�า
สถานประกอบการ	เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคCOVID-19

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ท�าความสะอาดฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือภายในและ
บริเวณส�านักงาน	 พร้อมก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไวรัส
โคโรนา	 2019	 (Covid-19)	 ให้แก่เจ้าหน้าที่	 และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

เทศบาลนครนครสวรรค์ท�าความสะอาดภายในอุทยานสวรรค์	 เฝ้าระวัง
ป้องกนัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ให้แก่ประชาชนและผูม้าออกก�าลงักาย

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 สั่งการ
เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	
ท�าความสะอาดบริเวณทางเท้าโดยรอบอุทยานสวรรค์	 เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการล้างท�าความ
สะอาดและฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ	เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน	ปัญหาโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ของเทศบาลนครนครสวรรค์
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามสนับสนุนโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	 มอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมตรวจสอบและเก็บข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุม
โรคฯ

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ค�าแนะน�าผู้จ�าหน่ายอาหารรอบอุทยานสวรรค์	รณรงค์ร่วมกันปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID-19)
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เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ค�าแนะน�าผู้จ�าหน่ายอาหารรอบอุทยานสวรรค์	รณรงค์ร่วมกันปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ค�าแนะน�าผู้จ�าหน่ายอาหารตลาดริมน�้าและริมชล	 รณรงค์ร่วมกันปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เทศบาลนครนครสวรรค์ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดถนนและทางเท้า	 เริ่มจากบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์	 จนถึงถนนวงศ์สวรรค	์
หมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆ	เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์	 จัดโครงการ	 “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019	 (COVID-19)	 สถานีขนส่งผู้
โดยสารเทศบาลนครนครสวรรค์(ศูนย์ท่ารถ)
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	 นาย	 A	 ไปสมัครขอใช้บัตรเครดิต	 เพื่อช�าระราคาสินค้าและบริการกับธนาคารแห่งหนึ่ง	 ต่อมาบัตรเครดิตของนาย	 A	

สูญหาย	 โดยมีบุคคลอื่นน�าบัตรเครดิตของนาย	 A	 ไปใช้โดยที่นาย	 A	 มิได้อนุญาต	 อีกทั้งนาย	 A	 ยังได้แจ้งถึงการที่บัตรเครดิต

สูญหายไปยังที่ศูนย์บัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร	เพื่อให้ระงับการใช้บัตรเครดิตดังกล่าวแล้ว	แม้ต่อมามีบุคคลอื่นน�าบัตร

เครดิตไปใช้จนเกิดภาระหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิตเป็นจ�านวนมาก	ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตจะมาฟ้องนาย	A	ให้รับผิดช�าระ

หนี้มิได้ครับ	เรื่องนี้มีคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1989/2552 

	 ข้อตกลงการใช้บตัรวีซ่า	ข้อ	8	ทีก่�าหนดให้จ�าเลยต้องรบัผิดต่อโจทก์ในกรณทีีบ่ตัรเครดติสูญหาย	ถกูลกัขโมย	หรอืถูกใช้

โดยบุคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตร	(จ�าเลย)	ที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ศูนย์บัตรเครดิตของธนาคาร	(โจทก์)	ทราบ

แล้วโดยพลนัเพือ่ให้ระงับการใช้บตัรเครดิต	ในภาระหน้ีสนิท่ีเกดิข้ึนก่อนมกีารแจ้งดงักล่าวในจ�านวนเงนิท่ีเกดิจากการใช้บัตรเครดติ

ของผู้ถือบัตร	ซึ่งถูกน�าไปใช้โดยมิชอบ	รวมถึงภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากแจ้งให้ธนาคารทราบแล้วไม่เกิน	5	นาที	นอกจากจะ

ขัดแย้งกบัข้อตกลงการใช้บตัรวซ่ีา	ข้อ	6	วรรคสอง	แล้ว	ยงัถอืเป็นข้อสญัญาทีท่�าให้จ�าเลยต้องรบัภาระในหนีท้ีเ่กดิจากการใช้บตัร

เครดิตที่จ�าเลยไม่ได้ก่อขึ้นและไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของจ�าเลย	 ทั้งโจทก์ยังมีทางแก้ไขความเสียหายของโจทก์ได้โดยหาก

โจทก์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือช่ือผู้ใช้บัตรเครดิตในเซลสลิปไม่ตรงกับลายมือช่ือของจ�าเลยผู้ถือบัตร	 โจทก์สามารถเรียก

เงินที่ได้จ่ายไปคืนจากร้านค้าได้	ฉะนั้น	เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งจากจ�าเลยว่าบัตรเครดิตได้สูญหายไปเพื่อขอให้โจทก์ระงับการใช้บัตร

เครดิต	 โจทก์จะต้องรีบด�าเนินการให้จ�าเลยโดยเร็ว	 ก็จะทราบได้ทันทีว่าลายมือชื่อผู้ใช้บัตรเครดิตในเซลสลิปไม่ตรงกับลายมือ

ชื่อของจ�าเลย	 แสดงว่าร้านเจมาร์ทไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบลายมือช่ือในเซลสลิป	 ย่อมท�าให้โจทก์มีสิทธิท่ีจะเรียกเงิน

ที่ช�าระไปแล้วคืนจากร้านเจมาร์ทแทนการมาเรียกเก็บจากจ�าเลยได้	 ซึ่งเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	แต่โจทก์มิได้ท�าเช่นนั้น	 โดยเห็นว่า

มีข้อตกลงการใช้บัตรวีซ่า	ข้อ	8	ที่ให้จ�าเลยต้องรับผิดต่อโจทก์อยู่แล้ว	ถือเป็นการเอาเปรียบจ�าเลยเกินสมควรและเป็นการผลัก

ภาระให้จ�าเลยต้องรับผิดเกินกว่าวิญญูชนทั่วไปจะคาดหมายได้ตามปกติ	อันเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	ข้อตกลงการใช้

บัตรวีซ่า	ข้อ	8	จึงไม่มีผลใช้บังคับ	จ�าเลยจึงไม่ต้องรับผิดช�าระหนี้ให้โจทก์

บัตรเครดิตสูญหาย แล้วมีบุคคลอื่นน�าไปใช้
โดยมิได้รับอนุญาต

 เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบช�าระหนี้หรือไม่ ?
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ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

	 ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตั้งแต่

วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป	นั้น

	 กระทรวงมหาดไทย	พจิารณาแล้วเหน็ว่า	เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งสามารถด�าเนนิการภายใต้กรอบระยะ

เวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�าหนด	โดยสอดคล้อง

กับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายล�าดับรอง		

	 จงึเหน็ชอบให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนนิการของผูม้หีน้าทีต้่องปฏบัิตติามก�าหนดในพระราชบัญญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกู

สร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	เฉพาะ

 -  กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เป็นกำรทั่วไป

 -  โดยกำรช�ำระภำษตีำมแบบแจ้งกำรประเมิน เลือ่นไปเป็นภำยในเดือนสงิหำคม ๒๕๖๓ จำกเดิมต้องเสยีภำษภีำยใน

เดือนเมษำยน ๒๕๖๓

การช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากเมษายน ๒๕๖๓ เป็นสิงหาคม ๒๕๖๓

ขยายเวลา
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ช่วงนีค้งไม่มข่ีาวไหนทีย่ดึหน้าจอทวีทุีกช่องได้มากเท่า
ข่าวเกีย่วกบัสถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019		หรอื
ที่มีชื่อใหม่จ�าง่ายว่า	 โควิด-19	 ซึ่งท�าให้คนส่วนหนึ่งเกิดความ
กังวลจนแทบประสาทเสีย
	 ผู้เขยีนในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในกลุม่เสีย่ง...(อนัเนือ่งจาก
อายุสูงได้ที่	 !	 )	ก็พยายามศึกษาข้อมูลต่าง	ๆ	 เพื่อจะได้ปฏิบัติ
ตนให้พ้นจากภยัร้ายตวันี	้ซึง่กม็ข้ีอมลูจากกลุม่เพือ่นพ้องหลาย
คนท่ีหลัง่ไหลมาทางเฟซบุก๊และกลุม่ไลน์แนะน�าให้รบัประทาน
วิตามินซี		โดยอ้างว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานโรคโค
วิด-19	ได้
	 ปรากฏว่าจากการค้นคว้าไปทัว่	กพ็บว่าไม่ได้เป็นอย่าง
ที่หลาย	ๆ 	คนแนะน�ากันมา		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเขียนของ	
นพ.ฆนัท	ครุฑกูล	แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ในฐานะนายก
สมาคมโภชนาการเพ่ือกีฬาและสขุภาพ	ได้ระบวุ่า		จากข้อมลูใน
โลกสงัคมออนไลน์ได้แพร่กระจายข่าวอย่างรวดเรว็ในเรือ่งของ
การทานวติามนิซใีนปรมิาณทีส่งูสามารถรกัษา	coronavirus	ได้		
ซึง่จากข้อมลูดงักล่าวยงัไม่มหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ใดท่ีตอบ
ค�าถามในเรื่องของวิตามินซีช่วยรักษา	COVID-19	ได้		
	 กล่าวคือ	 ในความเป็นจริงวิตามินซีมีประโยชน์เพียง
เลก็น้อย	ส�าหรบัการลดผลกระทบของไวรัสหวดัและไข้หวดัใหญ่	
จากผลงานวิจัยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	 การรับประทาน
วิตามินซีเป็นประจ�าทุกวัน	ไม่สามารถป้องกันหวัดได้	และไม่มี
ผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด	 ยกเว้นผู้ที่ออกก�าลังกายหรือ
เล่นกีฬาเป็นประจ�า	 จะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด
ได้ถึง	50%			
	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็น
ประจ�าทุกวัน	 จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลา
ในการเป็นหวัดได้	 ขนาดวิตามินซีที่แนะน�าให้รับประทานเพื่อ
ลดความรนุแรงและระยะเวลาในการเป็นหวดัคอื	1,000-3,000	
มิลลิกรัมต่อวัน	 และในผู้ท่ีไม่เคยรับประทานวิตามินซีมาก่อน	

วิตามินซี
กับ
โควิด-19

หากเป็นหวดัแล้วจงึเริม่รบัประทานวติามนิซี		จะไม่สามารถช่วย
ลดความรนุแรงหรอืระยะเวลาในการเป็นหวดัได้เลย”		นพ.ฆนทั
กล่าว	
		 นพ.ฆนัท	 กล่าวต่ออีกว่า	 จากงานวิจัยดังกล่าวเห็น
ได้ชัดในเรื่องของการใช้วิตามินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของโรคเพื่อ
ป้องกันไข้หวัดนั้นไม่สามารถด�าเนินได้จากการทานวิตามินซี
เพยีงอย่างเดยีว		แต่ต้องออกก�าลงักายเพือ่รกัษาสภาพร่างกาย
ให้แขง็แรง	ไม่ได้มงีานวจิยัรองรับการป้องกนัโรคจากวติามนิซีดัง
กล่าว	แต่การกินวิตามินซีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อร่างกาย		ซี่ง
ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรครวมถงึองค์การอนามยัโลกได้กล่าว
ในทิศทางเดียวกันว่า	การลดปัญหา	COVID-19	ได้	มีเพียงวิธี
เดยีวท่ีจะลดโอกาสในการตดิเช้ือไวรสั	คอืการป้องกันการตดิเชือ้	
ในการด�าเนนิชวีติ	โดยเว้นระยะห่างในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั		
การล้างมือบ่อย	 ๆ	 และการท�าความสะอาดบริเวณท่ีอยู่อาศัย
อยู	่โดยเป็นแนวทางจากผูเ้ชีย่วชาญรอบโลกทีว่่า	ข้อควรปฏบิตัิ
เหล่านีจ้ะช่วยในเรือ่งของการลดโอกาสในการตดิเช้ือโควดิ-19	ได้
นอกจากนั้นยังสอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย	 ในการแนะน�าให้ประชาชนด�าเนินตามมาตรการ	
คือ	กินร้อน ช้อนเรำ จำนเรำ ล้ำงมือ แยกกันกิน และแยกกัน
อยู่ไม่ต�่ำกว่ำ 1-2 เมตร	เพื่อลดการแพร่เชื้อโรค	อีกทั้งส่งเสริม
ให้ดแูลร่างกายให้แขง็แรงโดยการกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ	5	
หมู	่ออกก�าลงักายในระดบัความหนกัปานกลางอย่างสม�า่เสมอ			
และการผกัผ่อนให้เพยีงพอ	เพยีงเท่านีก้จ็ะสามารถท�าให้ตวัเรา
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรคโควิด	-19	ได้
	 ท่ีผู้เขียนน�ามาฝากข้างต้นนี้เป็นความเห็นจากแพทย์
โดยตรง		จึงน่าจะเป็นแนวทางที่เรา	ๆ 	ท่าน	ๆ 	น่าจะยึดถือและ
หนัมาปฏบิตัตินให้เคร่งครดั		เพือ่จะได้หยดุอยูเ่พียง...ปอดแหก	
ไม่ถึงกับปอดหาย	อย่างที่ในสังคมออนไลน์เม้าท์กัน
 ขอให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปลอดโรค
ปลอดภัยจำกโควิด-19  โดยทั่วหน้ำ/
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	 ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายและเพื่ออ�าพรางคดี	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๙๙	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 26)	พ.ศ.	 2560	บัญญัติไว้ว่า	“ผู้ใดลอบฝัง 

ซ่อนเร้น ย้ำยหรือท�ำลำยศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังกำรเกิด กำรตำยหรือเหตุแห่งกำรตำย ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 

1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”

	 ดังนั้น	 ความผิดลักษณะนี้ได้เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกา	 10278/2555	 เพื่ออธิบายลักษณะการกระท�าที่เข้าข่าย

ความผิดดังกล่าว	ไว้ดังนี้		

 “ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ ตำมภำพถ่ำยปรำกฏร่องรอยกำรเกลี่ยดินกับขี้เถ้ำกลบครำบเลือดของผู้ตำยที่บริเวณใต้ถุน

บ้ำนของจ�ำเลยอย่ำงชัดเจน เห็นได้ว่ำจ�ำเลยกระท�ำเช่นนั้นเพื่อปิดบังและอ�ำพรำงกำรกระท�ำควำมผิดของตน ดังนั้น กำร

ที่จ�ำเลยลำกศพผู้ตำยไปไว้ที่ถนนสำธำรณะหน้ำบ้ำนห่ำงออกไปประมำณ 30 เมตร แม้บริเวณนั้นไม่อำจปิดบังกำรตำยได ้

ก็เป็นกำรกระท�ำเพื่อปิดบังเหตุแห่งกำรตำยและเพื่ออ�ำพรำงกำรกระท�ำควำมผิดของตนด้วย ประกอบกับจ�ำเลยให้กำรรับ

สำรภำพในควำมผิดฐำนนี้มำตั้งแต่ต้น กำรกระท�ำของจ�ำเลยจึงเป็นควำมผิดฐำนเคลื่อนย้ำยศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งกำรตำย

และเพื่ออ�ำพรำงคดี ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 199”

ข้อมูลจาก	:	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	10278/2555

ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพ
เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย

และเพื่ออ�าพรางคดี
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	 สวสัดคีรบัท่านผู้อ่าน	ช่วงนีเ้ป็นช่วงรณรงค์เพือ่ป้องกนัโรค
โควดิ	19	ผมป้อมเทศกิจขอความร่วมมือให้ท่านผูอ่้านทุกท่านปฏบัิติ
ตามค�าแนะน�าขอทางราชการ	ไม่ว่าจะเป็นการกนิร้อน	ใช้ช้อนกลาง	
หมั่นล้างมือ	 สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจ�า	 ไม่ควรเดินทางไปใน
สถานที่เสี่ยงต่อโรค	 และไม่ควรไปในสถานท่ีมีผู้คนพลุกล่านหรือ
หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยวงควรกักตัวเองเพื่อดูอาการเป็นเวลาอย่าง
น้อย	 14	 วัน	พร้อมแจ้ง	 อสม.	 ในพื้นที่ให้รับทราบ	 เพื่อให้เราห่าง
ไกลปลอดภัยจากโรคโควิด	19	
											 ฉบับนี้ผมขอน�าเสนอ	 เรื่อง	 การควบคุมบุหรี่และยาสูบ	
ตอนที่	11	ซึ่งมีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว	ดังนี้
   17.  มำตรำ 37 วรรค 4  ฝ่ำฝืนค�ำสั่งห้ำมขำย ห้ำม
น�ำเข้ำ หรือให้ท�ำลำยผลิตภัณฑ์ยำสูบที่มีส่วนประกอบและสารที่
เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง	(มาตรา	63	วรรค	2	กรณผีูก้ระท�าความผดิเป็นผูผ้ลติ	หรอื
ผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ยาสบู	จ�าคกุไม่เกิน	1	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	500,000	
บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ	กรณกีระท�าความผดิไม่ใช่ผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ปรับไม่เกิน	40,000	บาท)	
 18. มำตรำ 38 วรรค 1 ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์
ยำสูบเพื่อขำยในประเทศ ไม่ด�ำเนินกำรให้หีบห่อผลิตภัณฑ์
ยำสูบ	หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ	มีขนาด	สี	สัญลักษณ์	ฉลาก	การแสดง
เครื่องหมายการค้า	สัญลักษณ์	รูปภาพ	และข้อความตามที่ก�าหนด
ก่อนน�าออกจากแหล่งผลติหรอืก่อนน�าเข้ามาในประเทศ	(มาตรา	64	
วรรค	1	ปรับไม่เกิน	200,000	บาท)	คือไม่แสดงค�าเตือนหรือหลัก

เกณฑ์ตามที่ราชการก�าหนดที่หีบห่อ
 19.  มำตรำ 38 วรรค 2 ขำยผลติภณัฑ์ยำสบูทีม่ไิด้จดัให้
มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยำสูบ	หรือแสดงเครื่องหมายการค้า	สัญลักษณ์	
รูปภาพ	และข้อความตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ใน	มาตรา	38	วรรค	
1		(มาตรา	64	วรรค	2	ปรับไม่เกิน	40,000	บาท)		
 20.  มำตรำ 39 วรรค 1 ผลติหรอืน�ำเข้ำผลติภัณฑ์ยำสบู 
เพื่อขำยในประเทศ	 ประเภทบุหรี่ซิกกาแรตที่มีขนาดบรรจุต�่ากว่า	
20	มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต	มาตรา	64	วรรค	
1	ปรับไม่เกิน	300,000	บาท		(กรณีใน	1	ซองต้องมีบุหรี่	20	มวน	
ผู้จะผลิตใส่ซองบุหรี่ไม่ครบ	20	มวนไม่ได้)
 21.  มำตรำ 39 วรรค 2 แบ่งขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกกาแรต	มาตรา	 39	 วรรค	 3	 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทอื่น	 โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ	(มาตรา	
65	วรรค	2	ปรับไม่เกิน	40,000	บาท)		กรณีนี้คือห้ามแบ่งบุหรี่ขาย
 22. มำตรำ 40 ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบไม่
ส่งข้อมลู	หรอืส่งข้อมลูไม่ครบถ้วนเกีย่วกบัปรมิาณการผลติหรอืน�า
เข้าในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	รายได้	ค่าใช้ตามมาตรา	35	
รายงานประจ�าปี	งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับรองแล้วและ
ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่คณะ
กรรมการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ	(มาตรา	66	วรรค	1	จ�าคกุ	
ไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ)

ฝ่ายปกครอง	สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และ	ตรวจตรา	
การปิดสถานบันเทิงและการให้บริการ	ของร้านอาหารเพื่อ

ป้องการระบาดของโรคโควิด	19

เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศกิจเทศบาลนครนครสวรรค์	คัดกรอง					
ผู้โดยสาร	ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ	ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสาร

นครสวรรค์

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 11
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ทุกวันเสาร์
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