


การโพสตดาวาผูอืน่ มีกฎหมายอาญาอยูแลว ไมมีขอมลูจริง หรือถูกตดั

ตอ ผูถูกกลาวหา เอาผิดผูโพสตได และมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 

200,000 บาท

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

1. โพสตขอมูลปลอมไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลที่เปนเท็จ

ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น

2. โพสตขอมูลเท็จ ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 

หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน

3. โพสตขอมูลที่เปนความผิดเกีย่วกับความมัน่คงแหงราชอาณาจักร หรือ

ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

4. โพสตขอมูลท่ีมีลักษณะลามก อนาจาร และขอมูลน้ันอาจทําใหประชาชน

ทั่วไปเขาถึงได

5. เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพวิเตอร โดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพวิเตอร

ตามขอ 1 2 3 หรือ 4

กดแชร� คือ เผยแพรหรือสงตอขอมูลซึ่งเปนความผิดชัดเจน

กดไลค� หากมีเจตนาเพื่อเล็งเห็นผลจะเปนความผิด เพราะเมือ่กดจะมี

ขอความขึ้นใน news feed แตถาดูเฉยๆ ไมไดกดไลคจะไมมีความผิด

กอนกดไลค กดแชร หรือแสดงความคิดเหน็ ควรตรวจสอบกอนวาขอความน้ัน

ทําใหผูอื่นเสียหายหรือไม เพราะอาจมีโอกาสตองขึ้นโรงขึ้นศาล จายคาปรับ 

แถมอาจถูกจําคุกดวย

แอดมินเพจตองระวังกันนิดนึงนะ รูไว จะไดไมพลาด

ผู�ดูแลระบบ หรือแอดมินเพจที่เปดใหมีการแสดงความคดิเหน็ เมื่อพบเนื้อหา

ที่ผิดกฎหมาย ถาไดรับการแจงเตือนแลวลบออกไมตองรับโทษ แตถาไมยอม

ลบออก โทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สายดื่มฟงทางนี้ นอกจากเรื่องกฎหมายแลว ยังอันตรายตอชีวิตดวยนะ

ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราจะมีโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับขั้นตํ่า 10,000 

- 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลมีอํานาจในการ สั่งพักใชใบอนุญาต 

ไมนอยกวา 6 เดือน หรือ เพิกถอนใบอนุญาต อีกทั้งยังเพิ่มมาตรการยึดรถใน

ชั้นศาล ไมเกิน 7 วัน

ความผิดฐานเมาแลวขับ ทําใหผูอื่นไดรับอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจ ใหมี

โทษคงเดิมคือ จําคุก 1 - 5 ป ปรับ 20,000 - 100,000 บาท พักใชใบอนุญาต

การขับขี่ไมนอยกวา 1 ป หรือ เพิกถอนในอนุญาตขับขี่

ความผดิฐานเมาแลวขบั เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอนัตรายสาหสัมโีทษจาํคุก  2 - 6 ป 

ปรับ 40,000 - 120,000 บาท พักใชใบอนุญาตขับรถไมนอยกวา 2 ป หรือ

เพิกถอนในอนุญาตขับขี่

ความผิดฐานเมาแลวขับ เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายมีโทษจําคุก 3 - 10 ป 

ปรับ 60,000 - 200,000 บาท รวมทั้งใหเบิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ขอกฎหมายที่คุณควรยึดก็คือ กฎหมายของคุณธรรม ศีลธรรม เพราะหลัก

เหลานี้จะนําพาใหคุณเปนคนดี และคุณก็จะไมทําผิดกฎหมาย

รู้ไว้
...ใช่ว่า
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โดย : มนูญ ถมังรักษ์สัตว์

นิติกรองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย

แม�ว�าหลายคนจะมองว�าเร�่อง กฎหมาย เป�นเร�่องที่ไกลตัว จ�งทําให�คุณมองข�ามเร�่องใกล�ตัวไป แต�ใครจะรู�ว�าวันนึงคุณอาจจะกลาย

เป�นคนที่เข�าข�ายทําผิดกฎหมายอยู�ก็ ได� จ�งขอรวบรวมกฎหมายที่ควรรู�มาให�ผู�อ�านซึ่งไม�ควรมองข�ามว�าด�วยเร�่องของการโพสต�

Facebook แค�กดไลค� กดแชร� ทําไมติดคุกได�

ที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/75775.html , https://www.amarinbooks.com



ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายมณี  อิสโร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางเสวย  เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายสุรพล  ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

สวัสดีครับ พอแม พี่นอง ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน 
 วารสาร “ท่ีนี่สถานง้ิีวราย” ฉบบัที่ ๑๐ ที่อยูในมือของทกุทานฉบบันี้เปนฉบบัแรก ของปพทุธศักราช ๒๕๖๒
ที่นับวาเปนปมหามงคล เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เพิ่งผานพนมาไดมีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ซึง่เปนพระราชพิธีสําคัญของการขึน้ครองราชสมบัติ สรางความปลาบปลื้มใจใหกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกคน
 ในสวนของ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายปนี้ เปนปที่ ๒๒ แลว ที่มกีารยกฐานะตาม พ.ร.บ.สภาตาํบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย นิติบุคคลที่มีความใกลชิดกับ
ชาวบานที่สดุ เพ่ือใหมีการจดัทาํบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการและแกไขปญหาดานตางๆ ไดอยางตรง
จดุ รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ และดวยระยะเวลากาวเขาสูทศวรรษที ่๓ นี้ พวกเราเช่ือวา จากประสบการณการเรยีนรู
การพัฒนาและอีกหลายปจจัยจะชวยใหภารกิจดานตางๆ ขององคการบริหารสวนทองถิ่นแหงนี้ สามารถที่จะ
เติบโตไปอยางมีระบบสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติ ๑๐ ป ภายใตบคุลากรขององคกรที่มคีวามสามารถ
พรอมและเต็มใจในการดูแลทุกๆ ทาน
 กระผมขอยืนยันตอทุกๆ ทาน ที่สนับสนุนและมอบความไววางใจใหผมไดเขามาบริหาร
งานของทองถิ่นนี้ ผมและคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนขาราชการ
พนกังานขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทกุคน จะปฏิบติัหนาที่ดวยความโปรงใส ซ่ือสตัยสจุรติ 

ทาํความดีตอบแทนคุณแผนดิน ใหสมกบัความไววางใจที่ทกุทานมอบให ทาย
ท่ีสดุนี้ขออาํนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิส์ทิธ์ิทั้งหลายทั้งปวง 
จงชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีแตความสุขความเจริญตลอดไป

สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

และคณะผูบริหาร

เลขที่ ๗๔/๔ หมู ๓ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐ 

www.facebook.com/Ngiurai Nakhon Chai Si

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐ ตอ ๑๐๒

Ngiurai958@gmail.com

www.ngiurai.go.th
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“จากกองคลัง”

จดหมายขาว
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
 1.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม  มูลคาไมเกิน 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.01% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แต
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.02% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
เปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
 3. ที ่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที ่ใชประโยชนที ่ดินเพื ่อการพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใช
อัตราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.4% มูลคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกิน
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน  คิดอัตราภาษีเริ่มตนที่ 0.3% และเก็บเพิ่ม 0.3% ทุกๆ 3 ป

ผลกระทบ
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใชจายของบริษัทซึ่งจะชวยบรรเทารายจายภาษีลงได
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
 นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง
ของผูเสียภาษทีกุแปลงที่ดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดือนกมุภาพนัธ 
2563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 2563

ที่มา : http://thailand-property-news.knightfrank.co.thวารสารงิ ้วราย 25628

สวัสดีครับทานผูอาน ที่เคารพรัก พบกับผมเชนเคย
ในคอลัมน สัพเพเหระกับ…ปราชญชาวบาน  ฉบับนี้
ขอเสนอ   “ตลาดงิ้วราย”
 
 ตลาดงิ้วราย ตัง้อยูบานกลาง หมูที่ 3 ตาํบลงิ้วราย เปนตลาดใหมของ
ชาวงิ้วรายสมยั 80 กวาปกอน กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยยายจากชมุชน
เดมิที่อยูขางวดังิ้วราย ขางสถานรีถไฟวดังิว้รายเดมิซึ่งเปดใชงานตั้งแต
วนัที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 เมื่อชมุชนหนาแนนสถานที่คบัแคบ ทาง
กรมรถไฟสมยันั้น จงึตองกอสรางสถานวีดังิ้วรายแหงใหม เปนอาคาร
กออิฐผิวปูนทั้งหลัง ที่เห็นอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับการขนสงทางเรือ 
รวมกบัการขนสงทางรถไฟ เคยมคีาํพดูตดิปากกนัวา “ที่สถานวีดังิ้วราย 
คนลงเยอะเพือ่ทีจ่ะไปสพุรรณบรุ ี แลวคนทีจ่ะขึน้รถไฟ ถาเรอืเสยีเวลา
รถไฟกจ็ะรอ มนัเปนสถานทีี่แปลกทีร่ถไฟรอเรอืเพราะผูโดยสารจะเยอะมาก 
เพื่อเขากรงุเทพฯ หรอืลงใต”

สนิคา เปนแหลงทาํปลาทูนึ่งท่ีข้ึนชื่อโดยพอคาแมคาจะข้ึนเรือเมลท่ีวิ่งไป
สมทุรสาคร แลวซื้ออาหารทะเลและปลาทสูดกลบัมาที่ตลาดงิ้วราย โรง
ปลาททูี่ตั้งอยูในตลาดกจ็ะนาํปลาทนูึ่งแลวสงขึ้นเรอืไปสงตอพอคาแมคา
ที่อยูแถวบางเลน บางหลวง สุพรรณบุรี ขณะเดียวกันก็รับปลานํ้าจืด 
จากบางเลน บางลี่ มาพกัไวทีต่ลาดงิว้ราย สงตอไปขายกรงุเทพฯ
 ในปจจบุนั หลายที ่หลายชมุชน ไมวาจะเปน ตลาด 100 ป สามชกุ
ตลาดบางหลวง รศ.122 ตลาดบานใหม 100 ป แปดร้ิว ไดร้ือฟนความเปน
ตลาดเกา ใหกลบัมาอยูในความนยิมของนกั “ชมิ ชอป แชะ” ไดอยาง
ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งและโดยสภาพตลาดงิ้วรายบานเรา ก็เปนตลาดเกา
ทีอ่าคารเรอืนไม ยงัอยูในสภาพสมบรูณ ตองตาตองใจ แกผูพบเหน็ พวกเรา
“ชาวตลาดงิ้วราย” จะพลิกฟนใหตลาดงิ้วรายบานเรากลับมามีชีวิต
กันดีมั้ยครับ โดยพวกเรามาชวยจัดการชุมชนดวยตนเองกันกอน เมื่อ
มคีวามพรอมเรากท็ดลองเปดตลาดกนัเลย จะเริม่เมื่อไหร วนัเสาร หรอื
วนัอาทติย เดอืนไหน  เดอืนละครั้ง หรอืสองครั้งเปนการหยั่งเชงิดาน
การตลาดกอน สุดแทแตจะวางแผนตกลงรวมกัน ขอเพียงใหพวกเรา
มคีวามพรอม และตกลงที่จะทาํตลาดงิ้วรายใหกลบัมาสูความสนใจ เริ่ม
จากสื่อโซเชยีล เฟสบุค ไลน ผูเขยีนเชื่อวา เราสามารถเรยีกความสนใจให
กลบัคนืมาไดไมมากกน็อย และเมื่อนั้นละครบัทางหนวยงานราชการตางๆ 
กจ็ะยื่นมอืมาชวยเราเอง
         
  สวสัดคีรบั

สัพเพเหระกับ…
  “ปราชญชาวบาน”

โดย :
มณี อิสโร

 ผูเฒาผูแก เลาขานกนัอยางสนกุปากวา ในยคุที่ตลาดงิ้วรายเฟองฟนูั้น 
มรีานขายขาวแกง เปนสบิๆ ราน และเปดขายตั้งแตตสีี่จนถงึคํ่า เพื่อคอย
ใหบรกิารผูที่เดนิทางมากบัรถไฟ และเรอืเมล นอกจากนั้น กย็งัมรีาน
ขายผกั ผลไม ตลาดงิ้วรายเองยงัไดชื่อวาเปนศนูยกลางในการขนถาย

วารสารงิ ้วราย 256210

ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นายมณี  อิสโร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางเสวย  เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นายสุรพล  ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

สวัสดีครับ พอแม พี่นอง ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน  วารสาร “ทีน่ีส่ถานงีิว้ราย” ฉบบัที ่๑๐ ทีอ่ยูในมอืของทกุทานฉบบันีเ้ปนฉบบัแรก ของปพทุธศกัราช ๒๕๖๒ที่นับวาเปนปมหามงคล เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เพิ่งผานพนมาไดมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเปนพระราชพิธีสําคัญของการขึ้นครองราชสมบัติ สรางความปลาบปลื้มใจใหกับพสกนิกรชาวไทยทุกคน
 ในสวนของ องคการบริหารสวนตาํบลงิว้รายปนี ้เปนปที ่๒๒ แลว ทีม่กีารยกฐานะตาม พ.ร.บ.สภาตาํบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย นิติบุคคลที่มีความใกลชิดกับชาวบานทีส่ดุ เพือ่ใหมกีารจัดทาํบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการและแกไขปญหาดานตางๆ ไดอยางตรงจดุ รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ และดวยระยะเวลากาวเขาสูทศวรรษที ่๓ นี ้พวกเราเชือ่วา จากประสบการณการเรยีนรูการพัฒนาและอีกหลายปจจัยจะชวยใหภารกิจดานตางๆ ขององคการบริหารสวนทองถิ่นแหงนี้ สามารถที่จะเตบิโตไปอยางมรีะบบสอดคลองกบัแผนพฒันาชาต ิ๑๐ ป ภายใตบคุลากรขององคกรทีม่คีวามสามารถพรอมและเต็มใจในการดูแลทุกๆ ทาน
 กระผมขอยืนยันตอทุกๆ ทาน ที่สนับสนุนและมอบความไววางใจใหผมไดเขามาบริหารงานของทองถิ่นนี้ ผมและคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนขาราชการพนกังานขององคการบรหิารสวนตาํบลงิว้รายทกุคน จะปฏบิตัหินาทีด่วยความโปรงใส ซือ่สตัยสจุรติ ทาํความดตีอบแทนคณุแผนดนิ ใหสมกบัความไววางใจทีท่กุทานมอบให ทายทีส่ดุนีข้ออาํนาจแหงคณุพระศรรีตันตรยั ตลอดจนสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทัง้ปวง จงชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีแตความสุขความเจริญตลอดไป

สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

และคณะผูบริหาร

เลขที่ ๗๔/๔ หมู ๓ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐ 

www.facebook.com/Ngiurai Nakhon Chai Si

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐ ตอ ๑๐๒

Ngiurai958@gmail.com

www.ngiurai.go.th

“จากกองคลัง”

จดหมายขจดหมายขจดหมายข
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม

โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี

ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 

 1.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม   1.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม  
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาทไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาทไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.03% มลูคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอตัราภาษ ี0.05% มลูคาเกนิ 500 ลานบาท

 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย   2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%

75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย   2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  

ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณีใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 

เปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาทเปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
 3. ที ่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที ่ใชประโยชนที ่ดินเพื ่อการพาณิชยกรรม 3. ที ่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที ่ใชประโยชนที ่ดินเพื ่อการพาณิชยกรรม
อัตราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.4% มูลคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกินอัตราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.4% มูลคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกิน
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 

 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน   4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน  

ผลกระทบผลกระทบ
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90%  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลวถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลวถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90%  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 

 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง  แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลวถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว

หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและหรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง  แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 

สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการสิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและหรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ

ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหากธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการสิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
สิง่ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ

จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใจดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหากธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก

 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใจดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใ

ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้นที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมีการสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน

บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ปบันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้นที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น

 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ปบันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป

กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
 นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก

 นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3% นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
 นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
 นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3% นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
 นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%

ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคตครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
ผูทีค่รอบครองที่ดินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้าจมีผลกระทบมากสาํหรับผูที่

 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง
ของผูเสียภาษทีกุแปลงที่ดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดือนกมุภาพนัธ ของผูเสียภาษทีกุแปลงที่ดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดือนกมุภาพนัธ 
 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง
ของผูเสียภาษทีกุแปลงที่ดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดือนกมุภาพนัธ 
 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสาํรวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง
ของผูเสียภาษทีกุแปลงที่ดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดือนกมุภาพนัธ 
 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมกีารออกสาํรวจที่ดนิและส่ิงปลกูสราง

2563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 25632563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 25632
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 โรงเรียนวัดงิ้วรายไดเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพหรือโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจาํตําบล ภายใตแนวคิดโรงเรยีนคณุภาพประจาํตาํบล ตองมคีวามเขมแขง็ทางวชิาการ เปนสถานศกึษา

คุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแก

นกัเรียน และชุมชนสรางโอกาสทางการศกึษาและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศกึษาใหกับเยาวชนที่ขาดแคลน

ไดเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โดยขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ

 โรงเรียนวัดงิ้วรายไดรับการสนับสนุนคุณชยพล กนกพฤกษ ประธานชมรมชาวงิ้วราย

นครชัยศรีในการสนับสนุนงบประมาณในการจางครูและครูพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังไดรับการ

สนบัสนนุกองทนุสริิจติอนสุรณ โดยคุณตระกลู จณิณุารกัษ ในการจางครตูางชาตเิปนวทิยากร

สอนภาษาอังกฤษแกนักเรียน 

 โรงเรียนวัดงิ้วรายไดเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพหรือโครงการโรงเรียนคุณภาพ

โรงร 1 ําบล 1 รงรียคุภาพ

โรงร Coaching Teams เพื่ยระดับุภาพรึกษา

 โรงเรียนวัดงิ้วรายไดรับการสนับสนุนคุณชยพล กนกพฤกษ ประธานชมรมชาวงิ้วราย

โรงรสับสุนรูและบุลารเพื่ัฒารรียรส

 โรงเรียนวดัง้ิวรายไดรับการคัดเลอืกจากสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดันครปฐมและคณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อเขารวมโครงการนเิทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาครู และสงทีมจากสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐมและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเขารวมนิเทศการเรียน

การสอนของโรงเรียนของครู สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 โรงเรียนวัดง้ิวรายไดรบัการสนบัสนนุจากบรษิทั รเีทล บชิเินส โซลชูั่น จาํกดั และกองทนุสริจิติอนสุรณ 

โดยคุณตระกูล จณุิณารักษ ในการปรับปรุงภูมทิศันหองสมดุ และจดัหาหนงัสอืเขาหองสมดุภายใตช่ือโครงการ

ปนหนังสือใหนองอาน โดยบริจาคโตะ เกาอี้ประจําหองสมุด ชั้นวางหนังสือ และหนังสือ เพื่อใหนักเรียนใช

ศึกษาคนควา และทดแทนชั้นวางหนังสือเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ

โรงร 1 ําบล 1 รงรียคุภาพ

สถานีการศึกษา : โรงเรียนวัดงิ้วราย

โรงรปัหนังสืใหนองาน
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โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

สถานีการศึกษา : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เปดประตูสูรั้ว ง.บ.ร.

 เมื่อวันเสารที ่ 30 มีนาคม 2562  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์จัด

พิธีมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค อาคารกนกพฤกษ โดยคุณชยพล

กนกพฤกษในนาม บริษัท จุฬาวิศวกรรม จํากัด ไดบริจาคเงินในการสราง

จํานวน 7,200,000 บาท ในงานมีพิธีมอบอาคาร เปดปาย และเจิมปายเพื่อ

ความเปนสิริมงคล โดยมีทานรัฐวิทย ทองนวรัตน รองศึกษาธิการจังหวัด

นครปฐมเปนประธานรับมอบ

 และในชวงคํ่าของคืนวันเสารที ่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รวมกับคณะศิษยเกา ไดจัด

งานคืนสูเหยา ชาว ง.บ.ร. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยนับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ เมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน 2503 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ไดผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมาแลว 56 รุน ทั้งนี้การจัดงานดังกลาว

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหศิษยเกาที่ไดจบการศึกษาไปแลวอยางมากมายจากรุนสูรุน ไดพบปะสังสรรค และไดกลับมา

เคารพครูอาจารย แสดงความกตัญูกตเวที โดยมีคณะศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

เขารวมงานเปนจํานวนมาก

วารสารงิ ้วราย 25626



โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

สถานีการศึกษา : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เปดประตูสูรั้ว ง.บ.ร.
องค�กรเด�นประจําฉบับ…

ชมรมผูสูงอายุ
 ชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วราย กอตั้งขึ้นเมือ่ป 2548 โดยการรวมตัวกันของกลุมผูสูงอายุทีม่ี
อายุเกิน 60 ปขึ้นไป และเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลงิ้วรายในสมัยนั้น ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลงิ ้วราย มทีีท่ําการอยูทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลงิ้วราย ปจจุบัน มีนางเสวย  เกษลาม เปนประธานชมรมผูสูงอายุ มีกรรมการบริหารชมรม
จํานวนทั้งสิ้น 19 คน สมาชิกเมื่อแรกจัดตั้ง 50 คน ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 488 คน กระจาย
อยูใน 4 หมูบาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณ 
และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของผูสูงอายุ มีการดูแลสวัสดิการทางสังคมแกสมาชิก 
รวมทั้งเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 ในปจจุบันชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายมีความเข็มแข็ง และมีสมาชิกจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันชมรมไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ชมรมโดยการเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลงิ้วราย  และไดรวมดําเนินกิจกรรมกับองคการบริหารสวน-
ตําบลงิ้วรายในการจัดโครงการใสใจวัยเกา..กับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย และโครงการโรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย เปน
ประจําทุกเดือน และในป 2561 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกชมรมดีเดนทีม่ีการดูแลสุขภาพปากและฟน
ในผูสูงอายุจนไดรับรางวัลชนะเลิศชมรมผูสูงอายุดีเดน ดานการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ เขตสุขภาพที ่ 5 ตอมาในเดือน
มีนาคม 2562 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกองคกรตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดีเดน
ระดับจังหวัด จนไดรับรางวัลชนะเลิศ และในเดือนเมษายน 2562 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกองคกรตนแบบ
ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดีเดนระดับเขตสุขภาพที ่ 5 และไดรับรางวัลชนะเลิศจากสํานักงานหลกัประกันสขุภาพ
เขต 5 ราชบุรี อีกเชนกัน
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“จากกองคลัง”“จากกองคลัง”

จดหมายขาว
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม 
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
 1.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม  มูลคาไมเกิน 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.01% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แต
ไมเกนิ 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษ ี0.03% มูลคาเกนิ 100 ลานบาท แตไมเกนิ 500 ลานบาท ใหใชอัตราภาษ ี0.05% มูลคาเกิน 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
 2.  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย  มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.02% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป 
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
เปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
 3. ที ่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที ่ใชประโยชนที ่ด ินเพือ่การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใช
อตัราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอตัราภาษี 0.4% มลูคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกิน
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000 
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน  คิดอัตราภาษีเริ่มตนที่ 0.3% และเก็บเพิ่ม 0.3% ทุกๆ 3 ป

ผลกระทบ
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90% 
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
 แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง 
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ในยานทีม่ีราคาทีด่ินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนทีด่ินและ
สิง่ปลูกสรางประเภทอืน่ๆ ทีไ่มใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใชจายของบริษัทซึ่งจะชวยบรรเทารายจายภาษีลงได
 สาํหรับผูทีค่รอบครองทีด่ินหรือมกีารสะสมทีด่ินไวเพือ่เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ผีลใหจัดเก็บภาษีทีด่ินทีร่กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
 นอกจากนีอ้ัตราการจัดเก็บภาษีทีด่ินรกรางมีเพดานอยูที ่ 1.2% ซ่ึงไมใชเพดานภาษีคงทีห่ากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
 นับเปนอัตราทีค่อนขางสูง เนือ่งจากราคาทีด่ินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที ่ 3%
ผูทีค่รอบครองทีด่ินนัน้จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสรางฉบับใหมนีอ้าจมผีลกระทบมากสาํหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
 สวนขั้นตอนวธิกีาร และแนวทางตางๆ ท่ีจะตองปฏบัิตใิหเปนไปตามแผนเตรยีมการจดัเกบ็ภาษ ีจะมีการออกสํารวจที่ดนิและส่ิงปลูกสราง
ของผูเสียภาษีทุกแปลงท่ีดนิ ใหแลวเสรจ็ในเดอืนตลุาคม 2562 เพ่ือใหเจาของทีดิ่นตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเสียภาษใีนเดอืนกุมภาพนัธ 
2563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 2563
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ฝุน PM 2.5 ปญหามลพิษ
PM 2.5 คืออะไร
 ฝุน PM 2.5 คือ ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือเล็กกวาเสนผมของมนุษย ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ขนจมูกไม
สามารถกรองได การสูดเอา ฝุน PM 2.5 เขาไปในรางกายจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผานทางเดินหายใจสูปอด กระแส
เลือด แทรกซึมกระบวนการทํางานในอวัยวะตางๆ ไดงาย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และ
ในป 2556 องคการอนามัยโลกยังจัดให PM 2.5 อยูในกลุม สารกอมะเร็ง ทําใหมีโอกาสเปนโรงมะเร็งปอดอีกดวย

สาเหตุการเกิด
 ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรงุเทพฯ อยูในระดบัเตอืนภยั-ไมปลอดภยัตอเนื่องกนัมาตั้งแตปลายป 2561 และคิดวาสถานการณ
แบบนี้ยังคงดําเนินตอไปอีกนานพอสมควรและในการจัดอันดับคุณภาพอากาศทั่วโลก กรุงเทพมหานครของเราอยูในอันดับ 8 ของเมืองที่มีภาวะ
มลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก

ซึ ่งการเกิด PM 2.5 คาดวาจะมีสาเหตุมาจาก
 • ควันพิษจากการจราจรและการคมนาคม ปจจุบันในกรุงเทพฯ มจีํานวนรถยนตเพิ่มมากขึ้น โดยควันทีเ่กิดจากทอไอเสียรถยนตเปน
สาเหตุหลักที่ปลอย PM2.5
 • ควันและฝุนจากการเผาตางๆ จริงๆ แลวในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ไมไดมีพื้นที่เกษตรที่จะทําใหเกิดการเผาได แตเปนเพราะจังหวัดใกล
เคียงและประเทศเพื่อนบานที่เผาเพื่อทําการเพาะปลูกประกอบกับกระแสลมที่พัดเอาควันเหลานั้นเขามา ทําใหอากาศแยลง
 • ฝุนละอองจากภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง ในปนี้มีการกอสรางเสนทางรถไฟฟามากถึง 3 สาย ตามเสนทางหลัก นอกจากนั้นยัง
มีการสรางที่อยูอาศัย ทําใหเกิดฝุนละอองในอากาศจํานวนหนึ่ง

ฝุ นละอองทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
 จากปริมาณฝุนละอองท่ีเพิ่มขึ้นเกนิเกณฑมาตรฐานอีกครั้ง จรงิๆ แลวปญหาฝุนละออง ไมไดเกดิข้ึนครั้งแรกแตปนี้เกดิข้ึนเรว็และนานกวาป
ที่ผานๆ มา ฝุนละออง PM 2.5 นี้เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะผูปวยโรคระบบทางเดนิหายใจ หรอืผูปวยโรคหวัใจและหลอดเลอืด นอกจากนี้
ฝุนละอองนีอ้าจสรางความเสียหายตอประสิทธิภาพดานการคิดและสติปญญาของเราและเพิ่มความเสี่ยงใหเปน Degenerative disease
(โรคความเสื่อมถอยตางๆ) ได เชน โรคอัลไซเมอร หรือภาวะสมองเสื่อม

จากขอมูลขององคการอนามัยโลกพบวา
 • 91% ของประชากรโลกอาศัยอยูในเขตที่คุณภาพอากาศเลวรายกวาเกณฑปลอดภัยที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว
 • 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่เปนมลพิษเขาไปในรางกาย
 • แตละปมีผูเสียชีวิตจากการไดรับมลพิษทางอากาศราว 7 ลานคน
 • เมื่อป 2016 มีผูเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศราว 4.2 ลานคนทั่วโลก
 • 14 เมืองของอินเดียถูกจัดใหอยูในกลุม 20 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก

วิธีที ่จะสามารถปองกันไดคือ
 • ใหหนากากปองกันฝุน N95 กับพนักงานในการเดินทางมาทํางานหรือหากตองออกไปพบลูกคานอกสถานที่ การใสหนากากจะชวยลด
ปริมาณฝุนที่จะเขาสูรางกายได
 • หากไมสามารถหาซื้อหนากาก N95 ไดก็สามารถใชหนากากอนามัยทั่วไปซอน 2 ชั้น ก็สามารถชวยปองกันได
 • ใหพนักงานสามารถทํางานท่ีบานได เพื่อเปนการหลกีเลี่ยงการอยูทามกลางฝุนละออง ชวยลดการเดนิทางและจาํนวนรถยนตในกรงุเทพฯ
ดวย หรือหากงานไหนที่ไมสามารถใหที่บานไดตลอดเวลา เชน การบริการลูกคาก็ใหพนักงานสามารถทํางานวันเวนวันได
 • ใชโซเชียลมเีดียหรือเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากขึน้ หากไมตองออกไปพบลูกคาแบบตัวตอตัว ก็ใหใชการติดตอผานทาง
โทรศัพท อีเมล หรือโซเชียลมีเดียแทน รวมไปถึงการสงงานหรือสั่งงาน
 • หากพบพนักงานมีปญหาสุขภาพจากฝุนละออง เชน ไอ จาม แสบตา มอีาการของโรคภมิูแพ ฯลฯ HR ควรจดัใหมีเครื่องมอืปฐมพยาบาล 
หรือบุคลากรที่สามารถใหความชวยเหลือเบื้องตนได

HEALTHY
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สวัสดีครับทานผูอาน ที่เคารพรัก พบกับผมเชนเคย
ในคอลัมน สัพเพเหระกับ…ปราชญชาวบาน  ฉบับนี้
ขอเสนอ   “ตลาดงิ้วราย”
 
 ตลาดงิ้วราย ตัง้อยูบานกลาง หมูท่ี 3 ตาํบลงิ้วราย เปนตลาดใหมของ
ชาวงิ้วรายสมัย 80 กวาปกอน กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยยายจากชุมชน
เดมิท่ีอยูขางวดังิ้วราย ขางสถานรีถไฟวัดง้ิวรายเดมิซึ่งเปดใชงานตั้งแต
วนัที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 เม่ือชมุชนหนาแนนสถานที่คับแคบ ทาง
กรมรถไฟสมัยน้ัน จงึตองกอสรางสถานวีดังิ้วรายแหงใหม เปนอาคาร
กออิฐผิวปูนทั้งหลัง ที่เห็นอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับการขนสงทางเรือ 
รวมกับการขนสงทางรถไฟ เคยมีคําพดูตดิปากกนัวา “ท่ีสถานวีดังิ้วราย 
คนลงเยอะเพือ่ท่ีจะไปสุพรรณบุร ี แลวคนท่ีจะขึน้รถไฟ ถาเรอืเสยีเวลา
รถไฟกจ็ะรอ มันเปนสถานีที่แปลกท่ีรถไฟรอเรอืเพราะผูโดยสารจะเยอะมาก 
เพ่ือเขากรงุเทพฯ หรอืลงใต”

สนิคา เปนแหลงทําปลาทูนึ่งท่ีขึ้นชื่อโดยพอคาแมคาจะข้ึนเรือเมลที่ว่ิงไป
สมทุรสาคร แลวซื้ออาหารทะเลและปลาทสูดกลบัมาที่ตลาดงิ้วราย โรง
ปลาททูี่ตั้งอยูในตลาดกจ็ะนาํปลาทูนึ่งแลวสงขึ้นเรอืไปสงตอพอคาแมคา
ทีอ่ยูแถวบางเลน บางหลวง สุพรรณบุรี ขณะเดียวกันก็รับปลานํ้าจืด 
จากบางเลน บางลี่ มาพกัไวที่ตลาดงิ้วราย สงตอไปขายกรงุเทพฯ
 ในปจจบุนั หลายท่ี หลายชุมชน ไมวาจะเปน ตลาด 100 ป สามชกุ
ตลาดบางหลวง รศ.122 ตลาดบานใหม 100 ป แปดริ้ว ไดร้ือฟนความเปน
ตลาดเกา ใหกลบัมาอยูในความนยิมของนกั “ชมิ ชอป แชะ” ไดอยาง
ยัง่ยืนอีกครั้งหนึ่งและโดยสภาพตลาดงิ้วรายบานเรา ก็เปนตลาดเกา
ท่ีอาคารเรอืนไม ยังอยูในสภาพสมบรูณ ตองตาตองใจ แกผูพบเหน็ พวกเรา
“ชาวตลาดงิว้ราย” จะพลิกฟนใหตลาดงิ้วรายบานเรากลับมามีชีวิต
กันดีมั้ยครับ โดยพวกเรามาชวยจัดการชุมชนดวยตนเองกันกอน เมื่อ
มคีวามพรอมเรากท็ดลองเปดตลาดกนัเลย จะเริ่มเมื่อไหร วนัเสาร หรอื
วนัอาทิตย เดอืนไหน  เดอืนละครั้ง หรอืสองครั้งเปนการหย่ังเชงิดาน
การตลาดกอน สุดแทแตจะวางแผนตกลงรวมกัน ขอเพียงใหพวกเรา
มคีวามพรอม และตกลงที่จะทําตลาดงิ้วรายใหกลบัมาสูความสนใจ เริ่ม
จากสื่อโซเชียล เฟสบุค ไลน ผูเขยีนเช่ือวา เราสามารถเรยีกความสนใจให
กลบัคนืมาไดไมมากกน็อย และเม่ือน้ันละครบัทางหนวยงานราชการตางๆ 
กจ็ะยื่นมอืมาชวยเราเอง
         
  สวสัดีครบั

สัพเพเหระกับ…
  “ปราชญชาวบาน”

โดย :
มณี อิสโร

 ผูเฒาผูแก เลาขานกนัอยางสนกุปากวา ในยุคท่ีตลาดงิ้วรายเฟองฟนูั้น 
มีรานขายขาวแกง เปนสิบๆ ราน และเปดขายตั้งแตตสีี่จนถงึคํ่า เพื่อคอย
ใหบริการผูท่ีเดนิทางมากบัรถไฟ และเรอืเมล นอกจากนั้น กยั็งมรีาน
ขายผัก ผลไม ตลาดงิ้วรายเองยังไดชื่อวาเปนศนูยกลางในการขนถาย
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บทความการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข�อมูลข�าวสารของราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 เปนกฎหมายที่รองรบั “สิทธิไดรู” ของประชาชนในการรบัรูขอมลูขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรฐัและ
กาํหนดหนาท่ีของหนวยงานของรฐัและเจาหนาท่ีของรฐัใหตองปฏบิตัติามโดยยึด หลกั “เปดเผยเปนหลกั ปกปดเปนขอยกเวน” 

2.  สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
 พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสาร ไดกาํหนดสทิธสิาํคัญ ๆ แกประชาชน ดงันี ้
 2.1  สิทธิไดรู (ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ) หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ อยางนอยลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา ไดแก โครงสรางและการจัดองคกร, อํานาจหนาที,่ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลหรือคําแนะนํา และขอบังคับ กฎ มติ
คณะรัฐมนตร ีคาํสั่งตาง ๆ 
 2.2  สทิธิตรวจด ู (ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารฯ) หนวยงานของรฐัตองจดัใหมขีอมลูขาวสารของราชการอยางนอยดงัตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดไูด
   -  ผลการพจิารณาหรอืคําวนิจิฉยัท่ีมผีลตอเอกชนโดยตรง 
   -  นโยบายและการตคีวาม 
   -  แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
   -  คูมือหรอืคาํสั่งเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตังิาน 
   -  สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะผกูขาดตดัตอน หรอืสญัญารวมทนุ 
   -  มตคิณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมตคิณะรฐัมนตร ี  
   - ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
 2.3  สทิธิขอดู (ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) หนวยงานของรฐัผูรบัผดิชอบตองจดัหาขอมลูขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร ซ่ึงขอมูลขาวสารดงักลาวจะตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมอียูแลว และพรอมจะใหได มใิชการตองจดัทาํ วเิคราะห จาํแนก รวบรวมขึ้นใหม 
ซึง่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมมีตใินการกาํหนดมาตรการและแนวทางในการปฏบิตักิรณท่ีีมคีาํขอขอมลูขาวสารจากประชาชน ดงัน้ี 
   -  กรณีท่ีเปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรฐัพรอมทีจ่ะจดัหาใหจะตองทาํใหแลวเสรจ็ภายในวนัท่ีรบัคาํขอ 
   -  กรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมาก หรอืไมสามารถดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน 5 วนั จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วนั หรอืไมสามารถดาํเนินการใหแลวเสรจ็ดวย 
 2.4 สิทธิไดรับสําเนาและขอใหรบัรองสาํเนาถกูตอง (ตามมาตรา 9 และ 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของ
หรือไมก็ตาม ยอมมสีทิธเิขาตรวจดขูอสาํเนาท่ีมีคํารบัรองถกูตองของขอมลูขาวสาร ได โดยท่ีหนวยงานของรฐัจะวางหลกัเกณฑเรยีกคาธรรมเนยีม
ไดตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ ท้ังนี้ ตองคาํนงึถงึการชวยเหลอืผูมรีายไดนอยประกอบดวย 
 2.5  สทิธคิดัคานการเปดเผย (ตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารฯ) กรณท่ีีเจาหนาที่ของรฐัเหน็วา การเปดเผยขอมลูขาวสาร
ของราชการใดอาจกระทบถงึประโยชนไดเสยีของผูใด ใหเจาหนาท่ีของรฐัแจงใหผูนั้นเสนอ นาํคดัคานภายในเวลาท่ีกาํหนด ซึ่งจะตองไมนอยกวา 
15 วัน นับแตวนัท่ีไดรบัแจง โดยผูรบัแจงมีสทิธคิดัคานการเปดเผยขอมลูขาวสารนัน้ได โดยใหทําเปนหนงัสอืถงึเจาหนาทีข่องรฐัผูรบัผดิชอบ
ซึ่งเจาหนาทีต่องพจิารณาคาํคัดคาน และแจงผลการพจิารณาโดยไมชักชา 
 2.6  สทิธริองเรียน (ตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารฯ) บคุคลใดเหน็วาหนวยงานของรฐัไมปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรือปฏิบตัิ
หนาท่ีลาชา หรอืไมไดรบัความสะดวก ผูนั้นมสีทิธริองเรยีนตอคณะกรรมการขอมลู ขาวสารของราชการได เวนแต เปนเรื่องเกี่ยวกบัการมคีาํสั่ง
มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารฯ หรอืคําส่ังไมรบัฟงคําคัดคาน หรอืคาํสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอมูลขาวสารสวนบคุคล ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตองพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแตวนัท่ีไดรบัคํารองเรยีน เวนแตมเีหตจุาํเปนกใ็หขยายเวลาได แตตองไมเกนิ 60 วนั 
 2.7  สทิธิอุทธรณ (ตามมาตรา 18 แหง พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารฯ) ในกรณท่ีีเจาหนาท่ีมคีาํสั่งไมใหเปดเผยขอมลู ขาวสารหรอืมคีาํสั่งไมรบัฟง
คาํคดัคานของผูมีประโยชนไดเสยี บคุคลนั้นสามารถย่ืนอทุธรณตอคณะกรรมการขอมลู ขาวสารของราชการภายใน 15 วนั นบัแตวนัที่ไดรบัแจง
คาํสัง่น้ัน ซ่ึงคณะกรรมการจะพจิารณาสงเรื่องให คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารเปนผูพจิารณาวนิจิฉยัตอไป 
 2.8  สทิธิไดรูขอมลูขาวสารสวนบุคคลของตน (ตามมาตรา 25 แหง พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารฯ) บคุคลมสีทิธ ิไดรบัรูขอมลูขาวสารสวนบคุคล
เกี่ยวกบัตนเองจากหนวยงานของรฐัทีค่วบคุมดูแลขอมลูขาวสารน้ันๆ ได ถาพบวาขอมูลขาวสารสวนบคุคลดงักลาวไมถูกตอง ตามที่เปนจรงิกม็ี
สิทธิย่ืนคาํขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมลูนั้นได 



โรงเรียน “วัยเกา”คอลัมน…

 เมือ่วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ ่งถือเปนวัน
สาธารณสุขแหงชาติ และในปนีย้ังถือเปนวันครบรอบ 100 ป วัน
สถาปนากระทรวงสาธารณสุข องคการบรหิารสวนตาํบลงิว้รายรวม
กบัโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลงิ้วราย และชมรมผูสูงอายตุาํบล
งิ้วราย ไดจัดพิธีเปด โรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย พรอมพิธีมอบใบ
ประกาศ นักเรยีน “วัยเกา” งิว้ราย รุนท่ี 1 โดย นายอนุชา สะสมทรพัย 
อดตีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรนครปฐม เขต 4 ใหเกยีรตมิาเปนประธาน
ในพธิเีปด โรงเรยีน “วัยเกา” งิ้วราย และมอบใบประกาศ นักเรยีน
“วัยเกา” งิ้วราย รุนที่ 1 ซึ่งมีนักเรยีนท่ีจบหลักสูตรท้ังส้ิน จาํนวน 37 คน
 สําหรับโรงเรียน “วัยเกา” งิ ้วราย ไดเริ ่มเปดดําเนิน
การเรยีนการสอนครั้งแรกเม่ือวนัอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 โดย
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

รวมกบัโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลงิ้วราย และชมรมผูสูงอายุตาํบล
งิ้วราย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โดยมี นายสมัชชา  ทองสิมา นายก
องคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย เปนผูอํานวยการโรงเรยีน และมีนายมณี 
อิสโร รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย เปนครใูหญ  ซึ่งการดาํเนนิ
การของโรงเรยีนฯ จะเปดดาํเนินการในวนัอังคารสัปดาหท่ี 3 ของเดอืน ณ
หองประชมุอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 3 ตําบลง้ิวราย ลักษณะการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนผูสูงอายุ ภายใตชื่อโรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย มีแนวคิดการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุทีม่ีศักยภาพ เพื่อให
ผูสูงอายไุดเรยีนรู  พฒันาทักษะในการดแูลตนเอง  ซึ่งจะนําไปสูการพฒันา
ชีวิตผูสงูอาย ุ  โดยอยูบนพืน้ฐานแนวคิดทีว่า  “ผูสงูอายมุคีุณคาและ
มีศกัยภาพ  ควรไดรบัการสงเสรมิ  สนับสนุนใหมีสวนรวมทําประโยชนให
สังคม  และสงเสรมิการเรยีนรูใหผูสูงอายุ  โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ
ของผูสูงอายุ  สาระการเรยีนรูจะตองทําใหผูสูงอายุสามารถนําไปใชไดจรงิ
ในชวีติปจจบัุน  เพิ่มโอกาสในการรวมกลุมในลักษณะเครอืขายหรอืชมุชน” 
การเรยีนการสอนแบงเปน  กลุมวชิาชวีติ (80%)  หมายถงึ ความรู ทักษะ
ท่ีเปนประโยชนตอผูสูงอายุในการนําไปปรบัใชในชวีติประจําวนั  เพื่อให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ประกอบดวยหมวดวิชา ดงัน้ี 
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 -   วิชาสังคม  (การใชชวีติในวยัสูงอายุ การเสวนาแลกเปล่ียน
เรยีนรูระหวางเรยีน)
 -  วิชาชีวิตและสุขภาพ (สุขภาพกาย 3 อ. การดแูลสุขภาพ
ชองปาก สุขภาพใจ)   
 - วิชาสภาพแวดลอม (การจดัสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
และทีพ่กัอาศยัในวยัผูสูงอายุ)  
 -   วิชาวัฒนธรรมและภมูปิญญา (การนําหลักศาสนามาใช
ในชวีติประจาํวนั การทําสมาธวิปิสสนา การถายทอดภมิูปญญาและ
สรางสรรคนวตักรรมชวยผูสูงอายุในการดแูลสขุภาพ)
 - กจิกรรมนันทนาการ  (กจิกรรมเขาจงัหวะ ดนตร/ีรอง
เพลง การออกกาํลังกาย การนวดแผนไทย/ธรรมชาตบํิาบัด) 
กลุมวิชาการ (20%) หมายถึง การสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตอผูสูงอายุ ประกอบดวยหมวดวชิา ดงัน้ี
 - วิชาสงัคม (กฎหมายและสทิธปิระโยชนของผูสูงอายุ จติ
อาสาเพื่อชวีติและสังคม การใชคอมพวิเตอรเพื่อการส่ือสาร)
 - วิชาสขุภาพ (ผูปวยตดิบาน ตดิเตยีง โรคเรื้อรงัท่ีพบมาก
ในวยัสูงอายุ ขอควรระวงัในการใชยาเบ้ืองตน)
 

 -   วิชาสังคม  (การใชชวีติในวยัสูงอาย ุการเสวนาแลกเปล่ียน
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

1.    โครงการ จัดการแขงขันกีฬา
        งิ้วรายเกมส

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

2.    โครงการ จัดงาน
           วันเด็กแหงชาติ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

3.    โครงการ ประชุมประชาคม
       ทองถิ่น

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

4. โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุ
       ในวันหยุดเทศกาล
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

5. โครงการ ฝกอาชีพ
       เพิ่มพูนทักษะผูสูงอายุ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

6. โครงการ รณรงคฉีดพนยุงลาย
         ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

7.  โครงการ ศึกษาดูงาน
        พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

8. โครงการ  สืบสานประเพณีสงกรานต
       รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

9. โครงการ  ใสใจวัยเกา...กับเรา
                 องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

10.   โครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน
                 การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร สมาชิกสภา 
        พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชน
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- คณะศึกษาดูงานจาก องคการบริหารสวนตําบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂกิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
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- คณะศึกษาดูงานจาก องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว จังหวัดนครสวรรค

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂกิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
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- คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี

- คณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂกิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
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ขอคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1 0
1. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

   1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีสุภาพและเปนมิตร

   1.2 มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ

   1.3 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

   1.4 มีความรู ความเขาใจใหคําแนะนําและตอบขอซักถามตรงกับความตองการ

2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน

   2.1 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

   2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรงใสและตรวจสอบได

   2.3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง

   2.4 มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความตองการไดดี

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

   3.1 มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

   3.2 สถานที่ทํางาน สะอาด เปนระเบียบ

   3.3 ความชัดเจนของปายแสดงสถานที่ของหนวยงาน

   3.4 มีที่จอดรถเพียงพอ

4. ดานผลการปฏิบัติงาน

   4.1 ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ 

   4.2 จํานวนครั้งในการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ในรอบป

   4.3 ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน นํ้า ไฟ

   4.4 ความพึงพอใจในเรื่องสิทธิสวัสดิการตางๆ เชน การรับบริการเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียนตางๆ 

5. โดยสภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด

* ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

 แบบสอบถามนี้จดัทําขึน้เพื่อสํารวจความพงึพอใจตอการปฏบิตังิานขององคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อใหไดขอมลูท่ีสมบูรณ)

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง  

        

 1.1 เพศ    ชาย                  หญิง

 1.2 อายุ    20-30 ป      31-40  ป  41-49  ป      มากกวา  50  ป

 1.3 อาชีพ   รับราชการ              ลูกจางเอกชน            เกษตรกร  รับจางทั่วไป  

      อื่น ๆ……………………………………

 1.4 ที่อยู     หมูที่ 1 บานทาเรือ      หมูที่ 2 บานโรงหวด อาศัยอยูนอกเขตตําบลงิ้วราย                            

                       หมูที่ 3 บานกลาง        หมูที่ 4 บานประตูนํ้า   

 1.5 การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา         ปวช.          ปวส.        ปริญญาตรี                            

         อื่น ๆ……………………………………

สวนที่ 2 ประเภทงานที่มาขอรับบริการ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สวนที่ 3  ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ  ดังนี้

 5 = มากที่สุด 4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด    0 = ไมแสดงความคิดเห็น

• คําช้ีแจง  
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