กฎระเบีี ย บชุุ ม ชน
ย่่ า นเมืื อ งเก่่ า ภูู เ ก็็ ต
(ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชาคมชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต มีีพัันธสััญญาร่่วมกัันในการกำหนด
กฎระเบีียบชุุมชน เพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการบริิหารและจััดการชุุมชนเป็็นไป
ด้้วยความเรีียบร้้อย ยัังเป็็นประโยชน์์กัับประชาคมและชุุมชนโดยรวม จึึงได้้
กำหนดกฎระเบีียบชุุมชนไว้้ดัังนี้้�

ข้้อ ๑

กฎระเบีียบนี้้� เรีียกว่่า
“กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้้อ ๒

กฎระเบีียบนี้้�ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้มีีมติิร่่วมกัันของประชาคม และ
ประกาศใช้้โดยประชาคมและคณะกรรมการชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต โดย
มีีประธานชุุมชนฯ เป็็นผู้้�ลงนามในประกาศ

ข้้อ ๓

บรรดากฎระเบีียบอื่่�นใดในส่่วนที่่�ได้้กำหนดไว้้แล้้วในกฎระเบีียบนี้้�
หรืือซึ่่�งขััดหรืือแย้้งกัับกฎระเบีียบนี้้� ให้้ใช้้กฎระเบีียบนี้้�แทน

ข้้อ ๔

ให้้คณะกรรมการชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต รัักษาการตามระเบีียบ
นี้้� และให้้มีีอำนาจออกประกาศเพื่่�อปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบนี้้�

กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่่� ๑

ข้้อความทั่่�วไป
ข้้อ ๖ ในกฎระเบีียบนี้้�
“ชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต” หมายถึึง ชุุมซนซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นตามประกาศของเทศบาล
นครภููเก็็ต
“ประชาคม” หมายถึึง บุุคคลที่่�มีถิ่่ี น� ฬนัักอาศััยหรืือภููมิลิ ำเนาอยู่่�ในชุุมชนย่่านเมืืองเก่่า
ภููเก็็ต โดยจะต้้องย้้ายเข้้ามาอยู่่�อย่่างน้้อย ๖ เดืือน ทั้้�งนี้้� ยึึดถืือตามรายชื่่�อในทะเบีียนราษฎร์์
“กฎระเบีียบชุุมชน” หมายถึึง กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่่�
บัังคัับใช้้กัับประชาคมในชุุมชนตามพัันธสััญญาที่่�ได้้ให้้ ไว้้ร่่วมกััน
“คณะกรรมการชุุมชน” หมายถึึง คณะกรรมการชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต ที่่�ทำหน้้าที่่�
บริิหารและจััดการชุุมชนที่่�ผ่่านการสรรหาและ/หรืือคััดเลืือก ตามประกาศของเทศบาลนคร
ภููเก็็ต

หมวดที่่� ๒

องค์์ประกอบของกฎระเบีียบของชุุมชน
ข้้อ ๗ องค์์ประกอบของกฎระเบีียบของชุุมชน ได้้จำแนกเป็็น ๕ ด้้าน ดัังนี้้�
(๑)
(๒)

ด้้านการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ด้้านการอนุุรัักษ์์มรดก ภููมิิปััญญา ศิิลปะ
วััฒนธรรมและสถาปััตยกรรมของชุุมชน
(๓) 	ด้้านการอนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
(๔) ด้้านการรัักษาความปลอดภััย สุุขอนามััยและสวััสดิิภาพของชุุมชน
(๕) ด้้านการมีีส่่วนร่่วมและพััฒนาชุุมชน

กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่่� ๓

กฎระเบีียบว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามยาเสพติิด
ข้้อ ๘ การดำเนิินการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ภายในชุุมชน ให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๘.๑ ผู้ใดมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพและ/หรือค้า หรือใช้สถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชนเป็นแหล่งมัว่ สุมยาเสพติดถือเป็นหน้าทีข่ องประชาคมทุกคน จะต้องร่วมกันดำ�ำเนินการ
แจ้งแบะแสให้จับกุม ส่งตัว ดำ�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๘.๒ ผู้้�ใดที่่�ทำการค้้าหรืือมีียาเสพติิด หรืือเป็็นผู้เ้� สพยาเสพติิดเป็็นประจำ ถ้้าถููกจัับกุมุ
ดำเนิินคดีี และคดีีถึึงที่่�สุุดถููกตััดสิินจำคุุก เมื่่�อพ้้นโทษ ออกมา ให้้พ้้นจากการเป็็นประชาคม
ของชุุมชนและสมาชิิกของกลุ่่�มองค์์กรเครืือข่่ายต่่างๆ ในชุุมชนและไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิต่่างๆ อาทิิ
(๑) ขาดจากการเป็็นสมาชิิกประชาคมและเครืือข่่ายชุุมชนทัันทีี
(๒) ไม่่สามารถดำเนิินการขอสนัับสนุุนเงิินทุุนจากกองทุุนช่่วยเหลืือต่่างๆ ของชุุมชน
(๓) ไม่่สามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ชุุมชนและเครืือข่่ายชุุมชนจััดขึ้้�น
(๔) ไม่่สามารถได้้รัับการช่่วยเหลืือด้้านต่่างๆ จากชุุมชนและเครืือข่่ายชุุมชน
๘.๓ ผู้เ้� สพยาเสพติิด ถ้้าได้้ผ่า่ นการบำบััดมาแล้้ว แต่่ยังั ไม่่เลิิกเสพหรืือกลัับไปมั่่�วสุุมใน
กลุ่่�มผู้้�ค้้า/ผู้เ้� สพติิดอีีก ให้้คณะกรรมการชุุมชนและประชาคม ร่่วมกัันบัังคัับใช้้ตามกฎระเบีียบ
ข้้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ทัันทีี
๘.๔ ประชาคมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�หลงผิิดในการเสพยาเสพติิดที่่�สามารถกลัับตััวมา
ประพฤติิตััวเป็็นคนดีีให้้สามารถกลัับเข้้ามาเป็็นสมาชิิกของประชาคมได้้ โดยจะต้้องผ่่านการ
พิิจารณาจากที่่�ประชุุมร่่วมกัันของคณะกรรมการชุุมชนและประชาคมโดยมติิเสีียงข้้างมาก
๘.๕ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมของคณะ
กรรมการกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิินในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในชุุมชน

กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่่� ๔

กฎระเบีียบว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและอนุุรัักษ์์มรดก
ภููมิิปััญญา ศิิลปะ และวััฒนธรรมของชุุมชน
ข้้อ ๙ การส่่งเสริิมและอนุุรัักษ์์มรดก ภููมิิปััญญา
ศิิลปะและวััฒนธรรมของชุุมชน ให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๙.๑ ประชาคมถืือว่่าเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคนในการร่่วมกัันส่่งเสริิมและอนุุรัักษ์์มรดก
ภููมิิปััญญา ศิิลปะและวััฒนธรรมของชุุมชน
๙.๒ ประชาคมพบเห็็นการดำเนิิ น การใดๆ ที่่� อ าจจะก่่ อ ให้้ เกิิ ดผลเสีี ยต่่ อ มรดก
ภููมิิปััญญา ศิิลปะและวััฒนธรรมของชุุมชน จะแจ้้งให้้คณะกรรมการชุุมชนและองค์์กรที่่�รัับ
ผิิดชอบตามกฎหมายดำเนิินการตามกฎหมาย
๙.๓ การดำเนิินการก่่อสร้้าง ปรัับปรุุง ต่่อเติิม รื้้�อถอนและการกระทำใดๆ กัับอาคาร
สิ่่�งปลููกสร้า้ ง โรงเรืือนในชุุมชน จะต้้องแจ้้งให้้คณะกรรมการชุุมชนได้้รับั ทราบ และจะต้้องผ่่าน
การพิิจารณาของคณะกรรมการชุุมชนและคณะอนุุกรรมการอนุุรักษ์
ั เ์ มืืองเก่่าภููเก็็ตที่่�ได้้จัดั ตั้้�ง
ขึ้้น� ตามกฎหมาย และหน่่วยงานทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนถึึงจะดำเนิินการใดๆ ตามข้้างต้้น
ได้้ ทั้้�งนี้้�รวมความบัังคัับใช้้กัับประชาคมและผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิิการเช่่าจากประชาคมด้้วย
๙.๔ การจััดกิิจกรรมใดๆ ในชุุมชน จะต้้องไม่่ขััดกัับขนบธรรมเนีียมประเพณีีและ
วััฒนธรรมอัันดีีงามของชุุมชน และต้้องรัับความยิินยอมและเห็็นชอบจากคณะกรรมการชุุมชน
ก่่อนทุุกครั้้�ง
๙.๕ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนองค์์กร
วิิสาหกิิจ เครืือข่่ายด้้านการอนุุรักษ์
ั แ์ ละส่่งเสริิมมรดก ภููมิปัิ ญ
ั ญา ศิิลปะและวััฒนธรรมชุุมชน
๙.๖ การดำเนิินการขอใช้้สถานที่่�ของชุุมชนในการถ่่ายทำหรืือบัันทึึกภาพนิ่่�ง หรืือ
ภาพ เคลื่่�อนไหวเพื่่�อการพาณิิชย์์ อาทิิ การถ่่ายทำภาพยนตร์์หรืือละคร การถ่่ายทำวิิดีทัี ศั น์์
ทั้้�งสารคดีีหรืือประกอบเพลง การถ่่ายโฆษณาสิินค้้าหรืือบริิการ การถ่่ายแบบ เป็็นต้้น จะต้้อง
ได้้รับก
ั ารพิิจารณาและอนุุญาตจากคณะกรรมการชุุมชนทุุกครั้้ง� และต้้องชำระค่่าบำรุุงชุุมชน
ตามอััตราที่่�กำหนด ทั้้�งนี้้�เงิินรายได้้จากค่่าบำรุุงชุุมชนดัังกล่่าวทั้้�งหมด จะนำไปสมทบทุุนเพื่่�อ
ใช้้ในกิิจกรรมของกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิินต่่อไป
๕.๗ ประชาคมจะให้้ความร่่วมมืือกัันอนุุรักษ์
ั แ์ ละเปิิดช่่องทางเดิินใต้้อาคารหรืือหง่่อคาขี่่�
เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้กับั ประชาชนทั่่�วไปได้้ใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มกัันและเป็็นการแสดงออกถึึง
ความมีีน้้ำใจของประชาคมในชุุมชน

กฎระเบีียบชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่่� ๕

กฎระเบีียบว่่าด้้วยการอนุุรัักษ์์
และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
ข้้อ ๑๐ การอนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
ให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๑๐.๑ ประชาคมถืือว่่าเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคนในการอนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของ
ชุุมชนทำลายสิ่่�งแวดล้้อมและย่่อยสลายได้้ยาก หรืือปนเปื้้�อนสารพิิษ อาทิิ โฟม
๑๐.๒ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะช่่วยกัันลดการใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ พ
� ลาสติิก เป็็นต้้น
๑๐.๓ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะสนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือ เข้้าร่่วม
กิิจกรรมด้้านการอนุุรัักษ์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนทั้้�งที่่�ชุุมชนและองค์์กรต่่างๆ จััดขึ้้�น
ในชุุมชน
๑๐.๔ ประชาคมจะให้้ความร่่วมมืือในการดููแลรัักษาความสะอาดและจััดการขยะของ
ชุุมชน ตามที่่�ได้้มีีข้้อกำหนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด อาทิิ การคััดแยกขยะและการกำจััดขยะจาก
ต้้นทาง การจััดเก็็บขยะตามเวลาที่่�กำหนดการช่่วยลดปริิมาณขยะในชุุมชน เป็็นต้้น
๑๐.๕ ประชาคม จะไม่่ทำการปล่่อยน้้ำเสีียหรืือสิ่่�งปฏิิกูลู โดยไม่่ผ่า่ นการบำบััดขั้้น� ต้้น
สู่่�ท่่อระบายน้้ำสาธารณะ ลำคลอง อาทิิ การไม่่ติิดตั้้�งถัังดัักไขมััน การไม่่กรองเศษขยะก่่อน
ปล่่อยน้้ำลงสู่่�คููระบายสาธารณะ เป็็นต้้น
๑๐.๖ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะร่่วมกัันรณรงค์์มิใิ ห้้มีกี ารติิดเครื่่อ� งยนต์์
จอดรอบนท้้องถนนให้้ชุุมชน ที่่�ส่่งผลต่่อมลพิิษทางอากาศ หากมีีการตัักเตืือนแล้้วผู้้�กระทำ
การดัังกล่่าวไม่่ให้้ความร่่วมมืือ จะถููกแจ้้งเจ้้าพนัักงานให้้ดำเนิินการเปรีียบเทีียบปรัับตาม
กฎหมาย
๑๐.๗ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะร่่วมมืือกัันส่่งเสริิมและพััฒนาสิ่่�งแวด
แวดล้้อม เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กัับชุุมชน
๑๐.๘ การดำเนิินการใดๆ ในชุุมชน หากเป็็นการทำลายสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน จะมีี
การดำเนิินการตัักเตืือนให้้ระงัับ เลิิก หรืือปรัับปรุุงให้้คืืนสภาพ โดยประชาคม และ/หรืือ คณะ
กรรมการชุุมชน หากไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจะมีีการดำเนิินการตามขั้้�นตอนของกฎหมาย
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หมวดที่่� ๖

กฎระเบีียบว่่าด้้วยการรัักษาความปลอดภััย
สุุขอนามััยและสวััสดิิภาพของชุุมชน
ข้้อ ๑๑ การรัักษาความปลอดภััย
สุุขอนามััยและสวััสดิิภาพของชุุมชนให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๑๑.๑ ประชาคมจะต้้องช่่วยกัันเฝ้้าระวัังและแจ้้งเหตุุเมื่่�อพบสิ่่�งผิิดปกติิในชุุมชน โดย
แจ้้งเจ้้าพนัักงานตามกฎหมายที่่�ดููแลรัักษาความปลอดภััยหรืือความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
ให้้ทราบและดำเนิินการแก้้ไข อาทิิ เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ เจ้้าหน้้าที่่�เทศกิิจ เป็็นต้้น หรืือแจ้้งให้้คณะ
กรรมการชุุมชนด้้านความรัักษาปลอดภััยทราบ
๑๑.๒ ประชาคมจะต้้องให้้ความร่่วมมืือกัับอาสาสมััครสาธารสุุขประจำชุุมชนหรืือ
หมู่่�บ้้าน (อสม.) ในการดำเนิินการด้้านการดููแลและเฝ้้าระวัังด้้านสุุขภาพอนามััยของประชาคม
ในชุุมชน
๑๑.๓ ห้้ามประชาคมหรืือบุุคคลใดก็็ตามจััดให้้มีีสถานที่่�เล่่นการพนััน หรืือเล่่นการ
พนัันที่่�ผิิดกฎหมายใดๆ ในชุุมชน หากมีีการพบเห็็นจะถููกแจ้้งให้้ดำเนิินคดีีตามกฎหมาย
๑๑.๔ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน ไม่่ส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนให้้มีีการดื่่�มหรืือ
จำหน่่ายเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ในชุุมชน และการจััดกิิจกรรมในชุุมชนจะต้้องปลอดเครื่่�อง
ดื่่�มแอลกอฮอล์์และอบายมุุข
๑๑.๕ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน สนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือในการติิด
ตั้้�งและใช้้ข้้อมููลภาพจากกล้้องวงจรปิิดที่่�ติิดตั้้�งโดยเอกชน และราชการในการป้้องกัันหรืือ
สอบสวนเหตุุหรืือภััยคุุกคามสวััสดิิภาพในชุุมชน
๑๑.๖ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะช่่วยกัันส่่งเสริิม ปฏิิบััติิและเผยแพร่่คำ
สอน ข้้อปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� งี ามตามหลัักการทุุกศาสนาและความเชื่่อ� ที่่�นำมาซึ่ง่� ความผาสุุกของชุุมชน
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หมวดที่่� ๗

กฎระเบีียบว่่าด้้วยการมีีส่่วนร่่วม
และพััฒนาชุุมชน
ข้้อ ๑๒ การมีีส่่วนและพััฒนาชุุมชน ให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๑๒.๑ ประชาคม และ/หรืือคณะกรรมการชุุมชน สามารถจััดการประชุุมเพื่่�อปรึึกษา
หารืือหรืือขอความคิิดเห็็นได้้ทุุกเมื่่�อ หากมีีความจำเป็็นหรืือเรื่่�องเร่่งด่่วนภายในชุุมชน
๑๒.๒ การประชุุมใดๆ ของประชาคม และ/หรืือคณะกรรมการชุุมชนสมาชิิกผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมจะต้้องให้้เกีียรติิแก่่สถานที่่�และผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยกััน จะต้้องมีีความเป็็นสุุภาพชน
ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ก่่อนหรืือระหว่่างการประชุุม หากประธานหรืือคณะกรรมการที่่�
จััดการประชุุมพิิจารณาเห็็นว่่าสมาชิิกมีีสภาพหรืือความประพฤติิในที่่�ประชุุมไม่่เหมาะสม มีี
สิิทธิ์์�เชิิญสมาชิิกดัังกล่่าวให้้ออกจากที่่�ประชุุม
๑๒.๓ การจััดประชุุมทั่่�วไปใดๆ จะต้้องมีีการแจ้้งให้้ประชาคม และ/หรืือ คณะกรรมการ
ชุุมชนทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย ๓ วััน ยกเว้้นเหตุุที่่�มีีความจำเป็็นหรืือเรื่่�องเร่่งด่่วน อาจจะไม่่
แจ้้งล่่วงหน้้าก็็ ได้้
๑๒.๔ ประชาคมสามารถเสนอข้้อเสนอแนะในการพััฒนาชุุมชนมายัังคณะกรรมการ
ชุุมชน เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสม ความเป็็นไปได้้ตลอดจนประโยชน์์โดยรวมของชุุมชนที่่�จะ
ได้้รัับ หากผ่่านการพิิจารณาจะได้้เสนอบรรจุุในแผนพััฒนาชุุมชนต่่อไป เพื่่�อดำเนิินการและ
เสนอขอรัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงาน และ/หรืือองค์์กรต่่างๆ
๑๒.๕ ประชาคมจะร่่วมกัันทำหน้้าที่่�เป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีีในการต้้อนรัับและให้้คำแนะนำแก่่
นัักท่่องเที่่�ยว ผู้้�มาติิดต่่อ และผู้้�ที่่�เข้้ามาเยี่่�ยมชมชุุมชนด้้วยอััธยาศััยที่่�ดีีงาม
๑๒.๖ ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชน จะร่่วมกัันให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิม และ/
หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�นในชุุมชนเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวมโดยคณะกรรมการชุุมชน
และเครืือข่่ายองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน อาทิิ สภาวััฒนธรรม วิิสาหกิิจชุุมชน มููลนิิธิิ
สมาคม เป็็นต้้น
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หมวดที่่� ๘

เบ็็ดเตล็็ด
ข้้อ ๑๓ การปรัับปรุุง แก้้ ไข หรืือเสนอเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบชุุมชน ให้้ดำเนิินการดัังนี้้�
๑๓.๑ การปรัับปรุุง แก้้ไข หรืือเสนอเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบชุมุ ชน สามารถกระทำ
ได้้ โดยจะต้้องมีีการเรีียกประชุุมประชาคม และคณะกรรมการชุุมชน มาประชุุมหารืือและมีีมติิ
ร่่วมกััน ทั้้�งนี้้�การประชุุมดัังกล่่าวจะต้้องแจ้้งให้้ประชาคมและคณะกรรมการชุุมชนทราบล่่วง
หน้้าอย่่างน้้อย ๓ วััน และมีีการแจ้้งรายละเอีียดในวาระการประชุุมเป็็นมติิหรืือข้้อยุุติิ
๑๓.๒ กฎระเบีียบของชุุมชน เมื่่�อได้้รัับปรัับปรุุง แก้้ ไข หรืือเสนอเพิ่่�มเติิมเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
ทุุกครั้้�ง จะต้้องประกาศให้้ประชาคมได้้รัับทราบผ่่านทางช่่องทางชุุมชนได้้ดำเนิินไว้้ก่่อนล่่วง
หน้้า และ/หรืือจััดให้้มีีขึ้้�นในอนาคต อาทิิ กลุ่่�มเครืือข่่ายสื่่�อสารอิิเล็็กทรอนิิกไลน์์ โอลด์์ภููเก็็ต
ทาวน์์ เป็็นต้้น

ประกาศ ณ วัันที่่� ........... พ.ศ. ๒๕๖๕

นายดอน ลิ้้�มนัันทพิิสิิฐ
ประธานกรรมการชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าภููเก็็ต
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