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ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ วี-สแควร์ 

พลำซ่ำ และ บริษทัโตโยตำ้นครสวรรค์ 1981 จดัโครงกำร “ช�ำระ

ภำษีมีรำงวัล” ปีที่ 2 ประจ�ำปี 2560 

นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ รับมอบของที่ระลึกและของรำงวัล โครงกำร “ช�ำระ

ภำษีมีรำงวัล” ปีที่ 2 ประจ�ำปี 2560 จำก คุณอเล็กซำนเดรีย        

คุวำนันท์ ผู้ประสำนงำน บริษัท โตโยต้ำนครสวรรค์ 1981 และ

คุณวัลลภัคธ์ ไกรพฤษะวัน กรรมกำรผู้จัดกำร วี-สแควร์ พลำซ่ำ 

พร้อมเชิญชวนประชำชนร่วมเสียภำษีภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 

ตั้งแต่วันที่1 มกรำคม - 30 เมษำยน 2560 โดยเม่ือประชำชน

ช�ำระภำษจีะได้รบัของทีร่ะลกึและคปูองลุน้รบัของรำงวลัมำกมำย

จ�ำนวนกว่ำ 20 รำยกำร อำทิ โทรทัศน์ LED, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้ำ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ 

โดยรำยได้ทีไ่ด้จำกกำรเสยีภำษจีะน�ำมำพฒันำท้องถิน่ และ

พัฒนำบริกำรสำธำรณะประโยชน์ของประชำชนต่อไป 

ทัง้นีข้อควำมร่วมมอืประชำชนให้มำติดต่อช�ำระภำษีภำยใน

ก�ำหนดดังนี้

1. ช�ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 

2560

2. ภำษีป้ำย ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560

3. ภำษีบ�ำรุงท้องที่ ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2560

การท�างานด้วยใจรักนั้น ต้องหวังผลงานเป็นส�าคัญแม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก

เพราะผลส�าเร็จนั้น จะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้

ปิดทองหลังพระ…

การปิดทองหลังพระ นั้น เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงคนโดยมากไม่ชอบ

ปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า

ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…

พระบรมรำโชวำทในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันที่ 25 กรกฎำคม 2506

ช�ำระภำษีมีรำงวัล
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 นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ เปิดเผยว่ำ เทศบำลนครนครสวรรค์เปิดให้บริกำร    

Application ชื่อ “เทศบำลนครนครสวรรค์” เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิำพและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรร้อง

ทุกข์ ร้องเรียน อีกทั้งยังสำมำรถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  รับข้อมูล

ข่ำวสำร รับทรำบระเบียบข้อกฎหมำยใกล้ตัว ข้อมูลส่งเสริม

เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียวในท้องถ่ิน และสำระประโยชน์ต่ำงๆ 

มำกมำย ให้บริกำรดำวน์โหลดฟรี ทั้งระบบ ios และ android 

ทั้งนี้ Application “เทศบำลนครนครสวรรค์” ประกอบด้วย 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน สอบถำมข้อมูล กำรแจ้ง

เหตุด่วน กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ระเบียบ ข้อกฎหมำยควร

รู้ แผนที่สถำนที่ท่องเที่ยว ข้อมูลร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และช่อง

กำรติดต่อสื่อสำรโดยตรง ไปยังส่วนกำรงำนต่ำงๆ วิธีกำรสมัคร 

สำมำรถดำวน์โหลด Application “เทศบำลนครนครสวรรค์” 

ได้ฟรี ผ่ำนทำง โทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ท ทั้งระบบ ios และ 

android จำกน้ันท�ำกำรกรอกข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้น แล้วจะ

สำมำรถใช้งำน Application “เทศบำลนครนครสวรรค์” ได้ทนัที

 นำยกเทศมนตรีนครสวรรค์ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ จำก

กำรที่ประเทศไทยก�ำลังพัฒนำไปสู ่เส้นทำงใหม่ ที่เรียกว่ำ 

“ประเทศไทย 4.0” คือ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำง

เศรษฐกิจในลักษณะ Value-Brand Economy หรือเศรษฐกิจ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รัฐบำลได้ผลักดันทุกภำคส่วนให้

ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยรัฐจะ

ปรับปรุง ส่งเสริมควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีระบบใหม่ เพื่อ

ให้เกิดควำมสมดุลควำมเข้ำถึงได้ของกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมปีระสิทธภิำพ มคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

เพิ่มมำกขึ้นได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงท่ีผ่ำนมำเทศบำลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดท�า App

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 

ดาวน์โหลดฟรี

ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�ำเทคโนโลยีมำใช้งำน

พัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน 

อำทิ กำรพัฒนำเรื่องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบำลนครนครสวรรค์ 

ด�ำเนินโครงกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ประโยชน์

ในกำรเฝ้ำระวังปัญหำอำชญำกรรม ประกอบกำรพิจำรณำคดี

จรำจร และกำรสืบสวนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในคดีอำชญำกรรม 

ครอบคลมุพืน้ทีภ่ำยในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ โดยมกีำรตดิ

ตั้งเดิมเป็นระบบแอนะล๊อก แล้วจึงพัฒนำสู่กล้อง CCTV ระบบ

ดิจิทัล และกล้อง CCTV ระบบดิจิทัลไร้สำย ที่มีควำมละเอียด

สูง รวมจ�ำนวน มำกกว่ำ 200 จุด โดยกล้อง CCTV มีควำม

ละเอียดสูงสุดที่ 40 ล้ำนพิกเซล กำรให้บริกำรสัญญำณ FREE 

WIFI กำรประชำสัมพันธ์ทำงระบบกระจำยเสียงไร้สำย และ

กำรจัดท�ำ Application ชื่อ “เทศบำลนครนครสวรรค์” เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนใน

กำรร้องทุกข์ ร้องเรียน อีกทั้งยังสำมำรถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

รับข้อมูลข่ำวสำร รับทรำบระเบียบข้อกฎหมำยใกล้ตัว ข้อมูล

ส่งเสริมเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสำระประโยชน์

ต่ำงๆ มำกมำยให้แก่ประชำชน
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ประวัติกำรศึกษำ 

- ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรทั่วไป วิทยำลัยครูนครสวรรค์

- ประกำศนียบัตรบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

- ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

ประวัติกำรท�ำงำน 

- รับรำชกำรเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2530 

  ต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ทะเบียน 1 เทศบำลเมืองลพบุรี อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติกำรศึกษำ

- ส�ำเร็จกำรศึกษำ ป.บัณฑิตกำรศึกษำ  บริหำรกำรศึกษำ ที่มหำวิทยำลัย  

รำชภัฎนครสวรรค์

- ปริญญำตรี เอกภำษำอังกฤษ ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์

ประวัติกำรท�ำงำน 

- ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำโพใต้ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560

- รองผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต

  เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2554 จนถึงวันที่ 16 ม.ค. 2560  

- รองผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรำรำม  

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2552  

นำงภำรดี ร่มจ�ำปำ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดไทรใต้

แนวคิดกำรบริหำร 

กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเป็นส�ำคัญ เพรำะฉะนั้นรัฐจะต้องจัดกำรศึกษำให้อย่ำงทั่ว

ถงึและมคีณุภำพโดยไม่เกบ็ค่ำใช้จ่ำย พฒันำคณุภำพและมำตรฐำนในทกุระดับให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิและ

สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนควำมรู้รักสำมัคคี กำรปลูกจิตส�ำนึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชำติ 

ตลอดจนค่ำนิยมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และให้ลงลึกไปถึงชุมชนเพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้รับโอกำสที่ดีงำม

นำงสำวดำรำรัตน์ สุทธิวงศ์

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำโพใต้

แนวคิดกำรบริหำร

พฒันำให้ครู ครจูะต้องคณุธรรมจรยิธรรม มจีรรยำบรรณในวชิำชพีคร ูมคีวำมรกัให้กบันกัเรียน  มกีำรเตรยีมกำรสอน จดักำรเรยีน

กำรสอนโดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ครูจะต้องมีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ  

พัฒนำผู้เรียน ให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักกำรอ่ำน เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ รู้จัก

คิดวิเครำะห์เป็น มีพฤติกรรมที่ดีรักกำรเรียน สนใจหำควำมรู้เพิ่มเติม  

พัฒนำอำคำรสถำนที่ ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษำทั้งในและนอกสถำนที่   

พัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนให้มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีคุณธรรม ท�ำงำนเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ผู้ปกครองและชุมชน ให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหำ ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียน  
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมมือ มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาผู้น�าธุรกิจและชุมชน (BCL) 
พัฒนาครูและเด็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์สู่การเรียนรู้ยุคใหม่

กลุ่มแนวคิดมิติกำรศึกษำใหม่ (BCL) ร่วมกับเทศบำลนครนครสวรรค์ จัดอบรม

เชิงปฏิบัติกำร โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ “เรื่องโรงเรียน

ปลูก ปัญญำ” แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ โดยที่ผ่ำนมำ

ได้มีกำร จัดกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบของกิจกรรมต่ำงๆ 

ในครั้งน้ีเป็นในรูปแบบของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมซ่ึงกันและกันเพื่อ

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของครูและนักเรียน ในกำรเข้ำสู่สังคม ยุคใหม่แห่งกำร เรียน 

รูแ้ละน�ำควำมรู้ทีไ่ด้ไป ใช้ในกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูใ้นแต่ละโรงเรยีนให้มปีระสิทธภิำพ

มำกยิง่ขึน้ โดยมวีทิยำกรจำกโรงเรยีนปลูกปัญญำ จงัหวดันครรำชสมีำ มำร่วมแลกเปลีย่น

ให้ควำมรู้และ ท�ำกิจกรรม 

โดยแบ่งออกเป็นฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ อำทิ  ด้ำนกีฬำ ด้ำนศิลปะ ด้ำนภำษำ กำร

เล่ำนิทำน โดยจะให้เด็กๆ ได้ท�ำกิจกรรมแต่ละ ฐำนตำมควำมชอบและควำมสนใจของ

ตวัเอง พร้อมกนันัน้กจ็ะมคุีณครคูอยดแูละสังเกตกำรท�ำกจิกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุม่

และน�ำมำปรับใช้ โดยเด็กๆ ที่ได้ท�ำกิจกรรมเหล่ำนี้นอกจำกควำมรู้ที่ได้รับแล้วยังได้ใน

เรื่องของกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ

เช่นเดียวกับโรงเรียนเทศบำลวัดไทรเหนือ (ท.8)  ที่ได้มีกำรเรียนกำรสอนในแบบ

ท่ีเด็กๆ ได้คิดและเรียนรู้เพ่ิม โดยหยิบเอำเทคนิคของกำรสร้ำงสรรค์งำนด้วยศิลปะดิน

น�้ำมันปั้นจำกดินก้อนเล็กๆ แปรเปลี่ยนมำร้อยเรียงเป็นเรื่องรำวจำกจินตนำกำรของ

เด็กๆ บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแทนสีและพู่กัน กลำยเป็นนิทำนแสนสนุกที่เด็กๆ ต่ำงสลับ

สับเปลี่ยนออกมำเล่ำให้ฟังพร้อมกับผลงำนที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นมำเอง 

กิจกรรมนี้สืบเนื่องมำกจำกเด็กนักเรียนชั้นอนุบำลจะมีควำมซุกซนและอยำกรู้

อยำกเห็นอยู่ตลอดเวลำ จึงได้หยิบน�ำเอำกิจกรรมนี้ขึ้นมำให้ได้ท�ำ ซึ่งเด็กๆ จะได้ควำม

คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมกล้ำแสดงออกและกำรรู้จักที่จะล�ำดับขั้นตอนเรื่องรำว รวมถึง

ควำมมีสมำธิของเด็กๆ ในกำรท�ำงำน ซึ่งถือว่ำเป็นอีกหน่ึงส่ิงส�ำคัญในกำรด�ำเนินชีวิต

และกำรท�ำงำนต่อไปในอนำคต
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ปิดไฟสแตนด์บำย (จุดสีแดงตำมโทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ต่ำงๆ) ถ้ำคนไทย 5 แสนครัวเรือน คิดเป็น 2.50% ของประเทศ 

ช่วยกันปิดไฟสแตนด์บำยจะประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้ำนบำท 

หำก 5 ล้ำนครัวเรือนหรือ 25% ของประเทศ จะประหยัดได้

ถึง 23 ล้ำนบำท  
ควรขบัรถด้วยควำมเรว็คงทีเ่ลอืกขบัทีค่วำมเรว็70-80 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง ที่ 2,000-2,500 รอบเครื่องยนต์ ควำมเร็วระดับนี้

ประหยัดน�้ำมันได้มำกกว่ำ

ไม่ควรบรรทกุในรถน�ำ้หนกัเกนิพกิดัเพรำะเครือ่งยนต์จะท�ำงำน

ตำมน�ำ้หนกัทีเ่พิม่ขึน้หำกบรรทกุหนกัมำก จะท�ำให้เปลอืงน�ำ้มนั

และสึกหรอสูง

อย่ำเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้ำเลิกใช้แล้ว ติดตั้งระบบลดกระแส

ไฟฟ้ำเข้ำเครื่องเมื่อพักกำรท�ำงำนจะประหยัดไฟฟ้ำได้ร้อยละ 

35-40 และถ้ำหำกปิดหน้ำจอทันทีเมื่อไม่ใช้งำน จะประหยัดไฟ

ได้ร้อยละ 60  

กำรล้ำงรถ ควรรองน�ำ้ใส่ภำชนะ เช่น ถงัน�ำ้ แล้วใช้ผ้ำหรอืเครือ่ง

มอืล้ำงรถจุม่น�ำ้ลงในถงั เพือ่เชด็ท�ำควำมสะอำดแทนกำรใช้สำย

ยำงฉีดน�้ำโดยตรงซึ่งจะเสียน�้ำมำกถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หำก

สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่เปิดน�้ำท้ิงระหว่ำงกำรใช้น�้ำ

หรอืปล่อยให้น�ำ้ล้นจะสำมำรถลดกำรใช้น�ำ้ได้ถงึ 20-50% ทเีดยีว ที่มำข้อมูล : ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน

ประหยัดพลังงานเพื่อชาติ
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สวสัดคีรบัท่ำนผู้อ่ำนเร่ืองมลพษิทำงสำยตำ ผมป้อมเทศกิจ

ได้น�ำเสนอมำตัง้แต่เมือ่ปีทีแ่ล้วในฉบบัเดอืนตลุำคม  แต่เนือ่งด้วย

ตดิเหตกุำรณ์อนัเป็นทีเ่ศร้ำสลดของปวงชนชำวไทย วำรสำรของ

เทศบำลจึงได้น�ำเสนอถึงพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจ

ของรชักำลที ่9 ในฉบบัเดอืนพฤศจกิำยน ส่วนฉบบัเดอืนธนัวำคม

และมกรำคมได้น�ำเสนอเรื่องรำยงำนผลงำนประจ�ำปีและเรื่องที่

เกี่ยวกับเทศกำลปีใหม่

วำรสำรบ้ำนเรำฉบับน้ีผมป้อมเทศกิจขออนุญำตน�ำเสนอ 

เรื่อง มลพิษทำงสำยตำ ตอนสุดท้ำยโดยมีเนื้อหำดังนี้

กำรน�ำเศษวัสดุของเหลือใช้น�ำมำพัฒนำเพื่อเพิ่มมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจ

1. กำรน�ำมำแปรรูปใช้ใหม่และใช้ซ�้ำ ได้แก่ กระดำษ แก้ว 

พลำสติก โลหะ อลูมิเนียม ที่เก็บรวบรวมคืนจำกวัสดุเหลือใช้

จำกชุมชนโรงงำนคัดแยกและแปรสภำพวัสดุเหลือใช้สำมำรถ

น�ำมำแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบในขบวนกำรผลิตสินค้ำรีไซเคิล

ของโรงงำนอุตสำหกรรม นอกจำกขยะประเภทขวดแก้ว ขวด

พลำสตกิ รวมทัง้วสัด/ุอปุกรณ์ทีใ่ช้แล้วจ�ำพวกโต๊ะ เก้ำอี ้ทวีแีละ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถน�ำมำท�ำควำม

สะอำด ซ่อมแซมปรับปรุงและน�ำกลับมำใช้ได้อีก

2. กำรใช้ประโยชน์ด้ำนพลังงำน ของเสียจำกภำค

อตุสำหกรรม เช่น ชำนอ้อยสำมำรถน�ำมำแปรรปูเพือ่เปลีย่นเป็น

พลังงำน คือ พลังงำนควำมร้อน เชื้อเพลิงและก๊ำชชีวภำพ โดย

ผ่ำนขบวนกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมร้อนและชีวภำพ เป็นต้น

เรื่อง มลพิษทางสายตา ตอนจบ

3. กำรใช้ประโยชน์ด้ำนเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

3.1 กำรท�ำปุ๋ยชีวภำพคือกำรน�ำขยะย่อยสลำย พวกเศษ

อำหำร เศษพืช และวัสดุที่ย่อยสลำยได้มำหมัก

ใช้สำรเร่ง คือ กำกน�้ำตำลหรือเชื้อจุลินทรีย์ ในอัตรำส่วน

ที่เหมำะสมจนกระทั่งได้น�้ำหมักที่มีสีเหลืองน�้ำตำลซึ่งสำมำรถ

น�ำมำใช้ประโยชน์ได้ เช่น รดน�้ำต้นไม้ ดับกลิ่นห้องน�้ำ ฆ่ำหญ้ำ 

เป็นต้น

3.2 กำรหมักท�ำปุ๋ยคือกำรน�ำขยะย่อยสลำยพวกเศษพืช 

เศษขยะ จำกกำรท�ำครัว เช่น เศษผัก เศษเนื้อ เปลือกผลไม้มำ

หมัก โดยอำศัยขบวนกำรทำงชีววิทยำของจุลินทรีย์ในกำรย่อย

สลำยขยะสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดินได้เป็นอย่ำงดี

3.3 กำรน�ำไปเล้ียงสัตว์คือกำรน�ำขยะจ�ำพวกเศษอำหำรที่

เหลือจำกกำรรับประทำนไปใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น ใช้เลี้ยงสุกร เลี้ยง

ปลำ เป็นต้น

3 .4  กำรน� ำของ เ สียมำ

ปรับปรุงพื้นที่ คือ กำรน�ำเศษวัสดุ

จำกกำรก่อสร้ำง หรอืท�ำลำยอำคำร 

กำกตะกอนจำกระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี

เถ้ำและกำกของเสียอืน่ๆ ทีเ่กดิจำก

ขบวนกำรเผำไหม้ เช่น ใช้ถมพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถมถนนที่มี

ควำมลำดเอยีง เมือ่ถมกำกของเสียหรอืขยะในพืน้ทีดั่งกล่ำวแล้ว 

จะสำมำรถน�ำพื้นที่นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปลูกต้นไม้ สร้ำง

สวนสำธำรณะ เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

กำรทีเ่กดิปัญหำมลพษิทำงสำยตำส่วนใหญ่เป็นมนษุย์เป็น       

ผู้ก่อทั้งสิ้น ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม แนวทำงแก้ไขจึงต้องแก้ที่

มนษุย์ด้วยเช่นกัน โดยกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องและกำร

บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจรงิจงัทกุภำคส่วนจงึจะก่อให้เกดิ

ผลส�ำเรจ็ในกำรควบคมุและป้องกนัมลพิษทำงสำยตำอย่ำงยัง่ยนื

ฉบับนี้เป็นอันว่ำเรื่องมลพิษทำงสำยตำได้จบบริบูรณ์แล้ว

และขอขอบคุณกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมที่อนุเครำะห์ข้อมูล ในครั้งนี้

เจ้ำหน้ำทีเ่ทศกจิเทศบำลนครนครสวรรค์ร่วมกับพระวนิยำธกิำร (ต�ำรวจพระ) น�ำตวัสำมเณร

ที่ท�ำร้ำยร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่เทศกิจไปลำสิกขำ ณ วัดพรหมจริยำวำส ก่อนน�ำส่ง สภ.เมือง

นครสวรรค์ เพื่อด�ำเนินคดีอำญำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560
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นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็น

ประธำนในพิธีเนื่องในวันครู ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในพิธีนำยกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนครูดีเด่น ประกอบ

ด้วย 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น

นำงธญัมยั ปรชัญำวฒุริตัน์ ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนเทศบำลวดัไทรเหนือ 

ครูดีเด่น  

1. นำงธณรรฐพร พทิกัษ์อรรณพ โรงเรยีนเทศบำลวดัพรหมจรยิำวำส 

2. นำยกิตติพล ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบำลวัดไทรใต้ 

3. นำยวิรุฬห์ โสภำเจริญ โรงเรียนเทศบำลวัดวรนำถบรรพต 

4. นำงนำตยำ บำรมี โรงเรียนเทศบำลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรำรำม 

5. นำงอัญชิษฐำ บุญสนอง โรงเรียนเทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต 

6. นำงนิตยำ เสือสุ่ม โรงเรียนเทศบำลวัดสุคตวรำรำม 

7. นำงมันตำ มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบำลวัดไทรเหนือ

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ”เรื่องโรงเรียนปลูกปัญญำ” เป็นกำรร่วมกันของ มูลนิธิเพื่อ 

กำรพัฒนำผู้น�ำธุรกิจและชุมชน (BCL) และ เทศบำลนครนครสวรรค์ เพื่อ

เป็นกำรเตรียม ควำมพร้อมของครูและนักเรียนในกำรเข้ำสู่สังคม ยุคใหม่

แห่งกำรเรียน รู้และน�ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน

แต่ละโรงเรียน ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน ท้ังน้ีมีผู้เข้ำรับกำรอบรมคณะ

ครูและนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ จ�ำนวน ทั้งสิ้น 280 

คน โดย ได้รบัเกยีรตจิำกวทิยำกร โรงเรยีนปลกูปัญญำ จงัหวดันครรำชสมีำ

มำร่วม แลกเปลี่ยนให้ควำมรู้และท�ำกิจกรรม

นำงจินตนำ เสรภีำพ รองนำยกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็นประธำนเปิดกำร

อบรม เชิงปฏิบัติกำร โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

“เรื่องโรงเรียนปลูกปัญญำ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบำลวัดสุคตวรำรำม

นายกฯ มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันครู
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นำยธนำคม จงจริะ ผูว่้ำรำชกำรจงัวดันครสวรรค์ พล.ต.บญุยนื อนิกว่ำง ผู้บญัชำกำรมณฑลทหำรบกที ่31 หวัหน้ำส่วนรำชกำร

จังหวัดนครสวรรค์ นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหำร และพนักงำนเทศบำลนคร

นครสวรรค์ ให้กำรต้อนรับคณะประชำชนจำกจังหวัดเชียงรำยที่จะเดินทำงไปถวำยสักกำระพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ภำยในพระบรมมหำรำชวัง

โดยเทศบำลนครนครสวรรค์ จัดอำหำรและเครื่องดื่มต้อนรับ ณ อำคำรอเนกประสงค์ ภำยในสนำมกีฬำจังหวัดนครสวรรค์

คณะผูบ้รหิำร พนกังำน เทศบำลนครนครสวรรค์ 

ร ่วมบริจำคโลหิตแก ่ศูนย ์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย ที่มำออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจำค

โลหิต ณ บริเวณ ชั้น 2 ส�ำนักงำนเทศบำลนคร

นครสวรรค์

วนัศกุร์ที ่6 มกรำคม 2560 เวลำ13.30 น. ทีห้่องประชมุ 3/3 ส�ำนกังำนเทศบำลนคร นครสวรรค์หอกำรค้ำจงัหวดันครสวรรค์

ร่วมกับ เทศบำลนครนครสวรรค์ จัดเสวนำหัวข้อ “ โลกเปลี่ยนเร็ว แล้วเรำควรจะปรับตัวอย่ำงไร”

โดยได้รับเกียรติจำก คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) 

และดร.ดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก นำยกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยำกร

ในกำรนีน้ำยจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นำยกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยนิดใีนโอกำสที ่คณุอดเิรก 

ศรีประทักษ์ได้รับปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ

“๙ ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind)”

จ�ำลองพระอจัฉริยภำพและพระรำชกรณยีกจิด้ำนต่ำงๆ ของ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช อำทิเช่น ย้อน

อดีตโบกี้รถไฟที่ท่ำนเสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเย่ียมรำษฎรจังหวัด

นครสวรรค์, เครือ่งบนิฝนหลวง (ล�ำจรงิ), กงัหันน�ำ้ชัยพัฒนำ, ภำพ

วำดฝีพระหัตถ์จ�ำลอง, รถยนต์พระที่นั่งบนสะพำนไม้บ้ำนเจำะบำ

กงจ�ำลอง ฯลฯ

นิทรรศกำรภำพถ่ำย “รูปที่มีทุกบ้ำน ของชำวนครสวรรค์” 

ทีถ่่ำยทอดเรือ่งรำว และควำมรูส้กึของพสกนกิรชำวนครสวรรค์ทีม่ี

ต่อ พระผู้เป็นแรงบันดำลใจของแผ่นดิน ผ่ำนภำพถ่ำยจ�ำนวน ๘๙ 

ภำพ โดยทีมถ่ำยภำพจิตอำสำลูกหลำนชำวนครสวรรค์ ได้ตระเวน

ถ่ำยภำพที่มีทุกบ้ำน ทุกอ�ำเภอทั่วนครสวรรค์

พร้อมกำรแสดงของเยำวชนจังหวัดนครสวรรค์

ระหว่ำงวันที่ 21 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 ณ ลำน Street Art 

หน้ำโรงปรับปรุงคุณภำพน�้ำ เทศบำลนครนครสวรรค์

นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ
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นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ ให้โอวำทนักกีฬำฟุตบอลรุ่นอำยุ 17 ปี 

โรงเรียน สังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ “โครงกำรพัฒนำ

ควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบำล

นครนครสวรรค์” ก่อนเดินทำงไปท�ำกำรแข่งขันฟุตบอลลีก

เยำวชนแห่งชำต ิรอบแชมเป้ียนชพิ โครงกำรสำนฝันฟุตบอล

ไทยไปสู่ฟุตบอลโลก รอบ 16 ทีมสุดท้ำย โดยผลงำนของ

นักกีฬำฟุตบอลรุ่นอำยุ 17 ปี โรงเรียนสังกัดเทศบำลนคร

นครสวรรค์ คอื ชนะเลศิฟตุบอลลกีเยำวชนแห่งชำต ิโครงกำร

สำนฝันฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลก โซนภำคเหนือ และ      

ชนะเลิศกีฬำเยำวชนแห่งชำติโซนภำคกลำง

ทมีฟตุบอลเทศบำลนครนครสวรรค์ซึง่ประกอบด้วย คณะ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำล เข้ำร่วม

กำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อมควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนจังหวัด

นครสวรรค์ ณ สนำมฟุตบอลโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์

นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์แสดงควำมยินดีกับ

นักกีฬำที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล

ชำยหำด รุน่อำยไุม่เกนิ 14 ปี ชำย ในกำรแข่งขนักฬีำนกัเรยีน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559 “101 

เกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ 10-20 

ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ
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โครงกำรเยี่ยมและให้ค�ำแนะน�ำดูแล เด็กแรกเกิดชุมชน
ในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์

โครงกำรสี่เหลี่ยมจัตุรัสมหัศจรรย์เพิ่มพลังชีวิต ชุมชนวิมำนลอย 
โดยกำรจัดกิจกรรมออกก�ำลังกำยเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพ

โครงกำรสำนสองวัยต้ำนภัยไข้เลือดออก ชุมชนหน้ำโรงเกลือ

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลนครนครสวรรค์

ให้ค�ำแนะน�ำกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

โครงกำรก�ำจัดขยะ ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำยในชุมชน ชุมชนข้ำง พวน.

โครงกำรภูมิปัญญำไทยพิชิตภัยไข้เลือดออก ชุมชนหน้ำอุทยำน  

และชุมชนประชำนุเครำะห์

โครงกำรตรวจประเมินคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอำยุในชุมชน  

โดยกำรสนับสนุนของโรงพยำบำลศรีสวรรค์

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ร่วมกับ อสม. ชุมชนวิมำนแมนส�ำรวจ      

คัดกรองผู้สูงอำยุประเมินควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
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ด้วยกำรประปำเทศบำลนครนครสวรรค์ มคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องปรบัรำคำค่ำน�ำ้ประปำของผู้ใช้น�ำ้ประปำ โดยจะมผีลตัง้แต่

วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2560  เป็นต้นไป  บ้ำนพักอำศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบำล ให้สูงขึ้น ช่วงละ 1.50 บำท เนื่องจำก

รำคำค่ำน�ำ้ประปำทีเ่ทศบำลนครนครสวรรค์ จ�ำหน่ำยอยูเ่ดมินัน้เป็นรำคำค่อนข้ำงต�ำ่ไม่สอดคล้องกบัต้นทนุกำรผลิต ทีต้่องรวม

ถงึเดนิระบบและกำรบ�ำรงุรกัษำ  ทีม่ขีัน้ตอนทีซ่บัซ้อนโดยเฉพำะคณุภำพน�ำ้ดบิทีม่สีำรปนเป้ือนมำกขึน้ ควำมแปรปรวนของ

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

ค่ำสำรเคมี ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรฯลฯ มีรำคำสูงขึ้นตลอดเวลำ  ตำมสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  รวมทั้งควำมจ�ำเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตรวมทั้งเส้นท่อ ที่ใช้ในกำรจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ ที่ใช้งำนมำนำนกว่ำ 20 ปี และ

กำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรขยำยก�ำลงัผลติน�ำ้ประปำในอนำคตอนัใกล้นี ้ทัง้นีเ้พือ่ให้กจิกำรของกำรประปำเทศบำลฯ  มรีำย

ได้เพียงพอที่จะปรับปรุงระบบต่ำงๆ ให้ผู้ใช้น�้ำได้รับบริกำรทีดีขึ้น  และมีผลกระทบต่อผู้มีรำยได้น้อยที่สุด รำยละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ ...

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต

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

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำนอกเขต

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

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต (ทะเบียนบ้ำนชั่วครำว)

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

1. ค่ำน�้ำประปำในเขตและนอกเขตเทศบำล

2. ค่ำน�้ำประปำบ้ำนพักอำศัยที่มีทะเบียนบ้ำนชั่วครำวและมำตรวัดน�้ำชั่วครำวในเขตเทศบำล ลบ.ม. ละ 7.00 บำท 

   ปรับขึ้นเป็น 8.50 บำท

3. เงินประกันกำรใช้น�้ำ บ้ำนพักอำศัยที่มีบ้ำนเลขที่ชั่วครำว จ�ำนวน  2,000  บำท  

    จึงเรียนประชำสัมพันธ์มำเพื่อทรำบ

เรียนผู้ใช้น�้าประปาเทศบาลนครนครสวรรค์

“น�้าทุกหยดมีคุณค่า กรุณาใช้น�้าอย่างประหยัด”
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มีอะไรที่เปลี่ยนไป ใน
พรบ.คอมพ์ ยุค ม.44 
(ตอนที่ 2) .....ต่อจากฉบับที่แล้ว
ร่ำง พรบ. ฉบับใหม่ ก�ำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ

ปรับเพื่อเปรียบเทียบปรับควำมผิดตำม พรบ. ฉบับน้ี โดยให้อ�ำนำจ                 

คณะกรรมกำรฯสำมำรถเปรียบเทียบปรับควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว

หรือมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี ได้ และยังก�ำหนดวิธีนับอำยุควำมกำรฟ้องคดี

ในกรณีที่ผู้ต้องหำไม่ช�ำระค่ำปรับภำยในก�ำหนด โดยให้เริ่มนับอำยุควำม

ใหม่นับแต่วันที่ครบก�ำหนดระยะเวลำช�ำระค่ำปรับ

ร่ำง พรบ.ฉบบัใหม่ได้ให้เพิม่เตมิอ�ำนำจของเจ้ำหน้ำทีต่ำม พรบ.ฉบบั

ดังกล่ำวหลำยประกำร โดยก�ำหนดเพิ่มเติมให้เจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ.ฉบับน้ี 

มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวนคดีควำมผิดตำม

กฎหมำยอื่นที่นอกเหนือไปจำกควำมผิดตำมกฎหมำยฉบับนี้ได้ หำกได้รับ   

ค�ำร้องขอจำกพนกังำนสอบสวนคดนีัน้ เช่น มอี�ำนำจเรียกข้อมลูจรำจรทำงคอมพวิเตอร์ ส่ังให้ผู้ให้บริกำรส่งข้อมลูเกีย่วกบัผูใ้ช้บรกิำร 

ท�ำส�ำเนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ สั่งให้บุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ตรวจ

สอบหรอืเข้ำถงึระบบคอมพวิเตอร์ ถอดรหสัลบัคอมพิวเตอร์ และยดึหรอือำยดัระบบคอมพวิเตอร์ ทัง้นี ้ข้อมลูคอมพิวเตอร์ทีพ่นักงำน

สอบสวนได้รับจำกกำรด�ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนในชั้นศำลได้

สรปุแล้ว ร่ำง พรบ.ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผดิทำงคอมพวิเตอร์ฉบบัใหม่มกีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิส่วนใหญ่เป็นกำรเพิม่รำยละเอยีด

และเพิ่มฐำนควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของประเทศ โดยกำรจัดตั้งคณะ

กรรมกำรเปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีควำมผิดเล็กน้อยที่มีโทษปรับอย่ำงเดียวหรือ

โทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี สำมำรถเปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีจบลงได้อย่ำงรวดเร็ว และ

เพิ่มเติมอ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ.ฉบับน้ีมำกขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงคดี

อำญำตำมกฎหมำยอื่น และมีสิทธิร้องขอต่อศำลให้ระงับกำรเผยแพร่หรือลบข้อมูล

คอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นควำมผดิต่อกฎหมำยอำญำอืน่ หรอืข้อมลูทีไ่ม่เป็นควำมผดิกฎหมำย

อำญำแต่มลีกัษณะขดัต่อควำมสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชำชนได้ภำยใต้

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นตำม พรบ.

ฉบับใหม่ นอกนั้นเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมก�ำหนดกระบวนกำรรำยละเอียดปลีกย่อย 

อย่ำงไรก็ดี องค์ประกอบควำมผิดหลำยประกำรยังเป็นถ้อยค�ำที่ไม่ค่อยมีควำมชัดเจน

นัก เช่นค�ำว่ำ ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือกำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งควรมีกำรก�ำหนดนิยำมให้ชัดเจน

เพื่อสร้ำงหลักประกันให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจถึงขอบเขตสิทธิหน้ำที่ของตนเองได้

อย่ำงถูกต้องต่อไป
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1. ผู้ขับขีค่วรตั้งสตเิมื่อเห็นสัญญำณ

ไฟ และได้ยินเสียงสัญญำณไซเรน

2. พยำยำมมองกระจกหลัง เพ่ือ      

กะระยะของรถพยำบำลที่วิ่งมำ

3. เมื่อพิจำรณำรถรอบข้ำงแล้ว พบว่ำ

ไม่มีอันตรำย ให้ผู้ขับข่ีลดควำมเร็ว

และเบ่ียงซ้ำย เพื่อให้รถพยำบำล

ผ่ำนไปได้

4. หำกไม่สำมำรถหลีกทำงได้ ให้

ชะลอรถ ให้รถพยำบำลผ่ำนไปได้

5. กรณีรถติดและรถพยำบำลอยู ่

ด้ำนหลังพอดี ให้เลือกว่ำจะหลบ

ทำงไหนและเปิดไฟเลี้ยว เพื่อให้รถ

พยำบำลผ่ำนไปได้

6. เมือ่รถพยำบำลวิง่ผ่ำนไปแล้ว ห้ำม

ขับตำมเด็ดขำด
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1. โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์สำมำรถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย

ทุกชน ชั้น แต่พบมำกในหมู่วัยรุ่นมำกในหมู่วัยรุ่น 

2. อัตรำกำรติดเชื้อของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์พบมำก

ขึ้น เนื่องจำกนิยมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อำยุยังไม่มำก ท�ำให้โรค

ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เพิ่มมำกขึ้น

 3. โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์โดยมำกมักจะไม่เกิดอำกำร 

ติดต่อโดยที่ไม่รู้ตัวแพทย์บำงประเทศจึงแนะน�ำให้มีกำรตรวจ

ค้นหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

4. โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ยังก่อให้เกิดปัญหำทำง

สำธำรณสุขอย่ำงมำก

“Valentine’s
ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ”

- กำรมีเพศสัมพันธ์กับชำยหรือหญิงบริกำรใน 3 เดือน

ที่ผ่ำนมำ

- กำรที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ใน       

1 ปีที่ผ่ำนมำ

- กำรที่คู่ครองอยู่กันคนละที่

- ปัสสำวะขัด    

- มีผื่น

- แผลหรือตุ่มน้�ำที่อวัยวะเพศหรือทวำรหนัก  

- มีหนองหรือน�้ำหลั่งจำกช่องคลอดหรือท่อปัสสำวะ   

- ปวดเวลำมีเพศสัมพันธ์ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่ควรทรำบ

กลุ่มที่เสี่ยงต่อกำรติดโรค

อำกำรของผู้ป่วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

- ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสำมีหรือภรรยำคนเดียว 

- ใส่ถุงยำงให้ถูกต้องหำกจะมเีพศสมัพนัธ์กบัคนทีไ่ม่ทรำบ

ว่ำมีกำรติดเชื้อหรือไม่

- อย่ำร่วมเพศขณะมีประจ�ำเดือน เพรำะจะท�ำให้เกิดโรค

ติดต่อได้ง่ำย

- อย่ำมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก หำกจ�ำเป็นให้สวมถุง

ยำงอนำมัย 

กำรรักษำ : ควรรีบไปพบแพทย์ เมื่อมีอำกำรข้ำงต้น ยิ่ง

ได้รบักำรรักษำตัง้แต่เริม่ต้นจะท�ำให้รกัษำหำยขำด ไม่กลบัมำ

ติดโรคอีก

กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ที่มำของข้อมูล : กระทรวงสำธำรณสุข

 เรียบเรียงโดย : นำงสำวจุฑำรัตน์ สุคันธกุล , นำงสำวปนัดดำ อ่วมเจริญ
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กำรขำยฝำก ตำมประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 491 ได้ให้ค�ำนิยำม

ไว้ว่ำ “อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่ง

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซ้ือ โดยมีข้อ

ตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์น้ันคืนได้” จะ

เห็นได้ว่ำ กำรขำยฝำกถือเป็นสัญญำที่ท�ำให้

เจ้ำหนี้หรือผู้ซื้อได้ไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

แต่กรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อนั้นยังอยู่กับ ผู้ขำยฝำก 

เพรำะผู้ขำยฝำกสำมำรถที่จะไถ่คืนทรัพย์สิน

นั้นได้อยู ่เสมอ ภำยในก�ำหนดระยะเวลำไถ่

ทรัพย์สิน ถ้ำหำกผู้ขำยฝำกมิได้ไถ่ทรัพย์สินคืน

ภำยในก�ำหนดระยะเวลำก็จะถือว่ำ กรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ ผู้ซื้อฝำก ทันที  

ควำมหมำยของ สัญญำขำยฝำก เป็น

สัญญำซื้อขำยซึ่งสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของใน

ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะ

ท�ำสญัญำว่ำ ผูข้ำยมสีทิธไิถ่ทรพัย์สนินัน้คนืได้ภำยในก�ำหนดเวลำเท่ำใด แต่ต้องไม่

เกนิเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ เช่น ขำยทีด่นิโดยมข้ีอตกลงว่ำ ถ้ำผูข้ำยต้องกำรซือ้

ทีดิ่นคืน ผูซ้ือ้จะยอมขำยคนื เช่นนีถื้อว่ำ เป็นข้อตกลงให้ไถ่คนืได้ ซ่ึงมีตวัอย่ำง ดงันี้

นำยแดงน�ำสวนทุเรียนไปขำยกับผู้ใหญ่มำ โดยมีข้อตกลงในขณะท�ำสัญญำ

ว่ำ ผู้ใหญ่มำยินยอมให้นำยแดงไถ่สวนทุเรียนนั้นคืนได้ภำยในก�ำหนด 1 ปี นับแต่

วนัทีซ่ือ้ขำยสวนทเุรยีนกนั สญัญำชนดินีเ้รยีกว่ำ สญัญำขำยฝำก ข้อตกลงทีว่่ำ “ผู้

ขำยอำจไถ่ทรพัย์คนืได้” ข้อตกลงนีจ้ะต้องมขีึน้ในขณะท�ำสญัญำซือ้ขำยกันเท่ำนัน้ 

ถ้ำท�ำขึน้ภำยหลังจำกทีไ่ด้ท�ำสัญญำซ้ือขำยกนัแล้ว สัญญำดงักล่ำวไม่ใช่สัญญำขำย

ฝำก แต่เป็นเพียงค�ำมั่นว่ำ จะขำยคืนเท่ำนั้น 

แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรขำยฝำกสังหำริมทรัพย์นั้น จะต้องมีกำรท�ำหลักฐำน

เป็นหนังสือ หรือมีกำรช�ำระหนี้บำงส่วน ไม่ว่ำจะเป็นเงินสดหรือส่งมอบส่ิงของ

    ...ขายฝาก...

ก็ได้ หำกไม่ท�ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด คู่

สัญญำตำมสัญญำขำยฝำกจะมำด�ำเนิน

กำรฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ แต่ถ้ำกำร

ขำยฝำกอสงัหำรมิทรพัย์ คูสั่ญญำขำยฝำก

จะต้องท�ำหลักฐำนเป็นหนงัสือและต้องจด

ทะเบยีนกำรขำยฝำกต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ หำกไม่ท�ำตำม

กฎหมำยที่ก�ำหนดก็จะถือว่ำกำรขำยฝำก

นั้นตกเป็น “โมฆะ”  
ขอขอบคุณข้อมูลจำก : กรมที่ดิน
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ลูกหลำนคือแก้วตำดวงใจของพ่อ - แม่, ปู่ - ย่ำ, ตำ - ยำย ครอบครัวใดมีลูก - หลำน    

ที่ว่ำนอนสอนง่ำย ก็ถือว่ำ เป็นบุญ ถ้ำพ่อแม่มีลูกมีหลำนที่ไม่เอำถ่ำน เอำแต่ติดยำเสพติด     

ชอบเล่นกำรพนัน ติดสุรำยำเมำครอบครัวนั้นก็เป็นทุกข์ เพรำะกลัวว่ำทรัพย์สมบัติที่พ่อ

แม่หำมำได้อย่ำงล�ำบำก จะต้องถูกลูกหลำนล้ำงผลำญ หำกทรัพย์สินนั้นตกเป็นของลูก

หลำนที่ไม่เอำถ่ำน

ปัญหำนี้ มีทำงแก้ไขครับ

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1700 บัญญัติว่ำ “ภายใต้บังคับแห่ง

บทบญัญัต ิในหมวดนีบ้คุคลจะจ�าหน่ายทรพัย์สนิใดๆ โดยนติกิรรมทีม่ผีลในระหว่างมี

ชีวติ หรอืเมือ่ตายไปแล้ว โดยมข้ีอก�าหนด ห้ามมใิห้ผู้รบัท�าประโยชน์โอนทรพัย์สนิกไ็ด้ 

แต่ต้องมีบุคคลหนึ่งนอกจากผู้รับประโยชน์ก�าหนดไว้ ส�าหรับเป็นผู้จะได้รับทรัพย์สิน

นั้น เป็นสิทธิเด็ดขาดในเมื่อมีการละเมิดข้อก�าหนดห้ามโอน”

อยากยกทรัพย์สมบัติให้ลูกหลาน
แต่กลัวลูกหลานเอาไปขาย จะต้องท�าอย่างไร

สรุป ดังนั้น หำกคิดจะยกทรัพย์สมบัติให้ลูกหลำนที่ไม่เอำถ่ำน ต้องด�ำเนินกำรดังนี้ครับ

1. ทรัพย์สินที่จะโอนหำกเป็นอสังหำริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้ำน ฯลฯ เวลำจะไปจดทะเบียนกำรให้เสร็จแล้ว ก็ให้เจ้ำหน้ำที่จด

ทะเบียนกำรห้ำมโอนไว้ด้วยเสมอทุกครั้งครับ

2. ในสัญญำให้จะระบุเงื่อนไขไว้ว่ำ เมื่อลูกหลำนรับให้ไปแล้วห้ำมโอน โดยจะก�ำหนดเวลำไว้ด้วยก็ได้ แต่ไม่เกินสำมสิบปี หรือ

ก�ำหนดตลอดชีวิตคนรับให้ก็ได้ ถ้ำฝ่ำฝืนก็ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของลูกหลำนคนอื่นไป
พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ/.
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก 

 1. โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และ

 2. สิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้ำงนั้น  

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

บริษัท, ธนำคำร, โรงแรม, แฟลตหรืออำพำร์ทเม้นท์, คอนโดมิเนียม, 

หอพัก ฯลฯ

    สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ หมำยถึง ท่ำเรือ สะพำน อ่ำงเก็บน�้ำ       

ซึ่งมีลักษณะกำรก่อสร้ำงติดที่ดินเป็นกำรถำวร

     ที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ ซ่ึง

ตำมปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น ผู้มีหน้ำที่เสีย

ภำษี คือ ผู้รับประเมิน   อันหมำยถึง ผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

     ขั้นตอนการช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ให้เจ้ำของทรพัย์สิน ซ่ึงมหีน้ำทีต้่องเสียภำษียืน่แบบแสดงรำยกำร

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

นครนครสวรรค์ ทุกปี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส�ำเนำ เช่น 

โฉนดที่ดิน ใบอนุญำตปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำซื้อขำยฯ

 4. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส�ำเนำ เช่น ใบทะเบียน         

กำรค้ำ ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม สัญญำเช่ำอำคำร

   5. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณี

นิติบุคคล) พร้อมส�ำเนำ

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

 7. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมำแล้ว (ถ้ำมี)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

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

 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 เจ้ำพนักงำนจะท�ำกำรประเมินภำษีจำกค่ำรำยปี ค่ำรำยปี     

หมำยถึง จ�ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่ำได้ในปีหนึ่งๆ

 อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่ำภำษีในอัตรำร้อยละ 12.5 ของค่ำ     

รำยปี

    การช�าระเงิน

 เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งกำรประเมิน         

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

กำรคลัง เทศบำลนครนครสวรรค์ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้

รับแจ้ง

 การยื่นอุทธรณ์

   กรณท่ีีผูร้บัประเมนิได้รับแจ้งประเมินค่ำภำษแีล้วไม่พอใจในกำร

ประเมนิค่ำภำษีให้ยืน่ค�ำร้องขอให้พจิำรณำกำรประเมินภำษโีรงเรอืน

และที่ดินใหม่ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินภำษี

 การไม่ช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลา

 กรณีที่ผู้รับประเมินไม่ช�ำระค่ำภำษีภำยในก�ำหนดระยะเวลำ             

ที่กฎหมำยก�ำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

 1. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก�ำหนด จะต้องเสียเงิน

เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 2. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงิน

เพิ่มร้อยละ 5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

  3. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงิน

เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 4. ถ้ำค้ำงช�ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงิน

เพิ่มร้อยละ 10 ของค่ำภำษีที่ค้ำง

 บทก�าหนดโทษ

 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีภำยในก�ำหนด           

ผู้นั้นจะมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท

โรงเรือนและที่ดิน
ป้าย
บ�ารุงท้องที่
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ภาษบี�ารงุท้องที ่เป็นภำษทีีจั่ดเกบ็จำก “ทีด่นิ” ซึง่หมำยถงึ พืน้ทีด่นิ 

พื้นที่ที่เป็นภูเขำที่มีน�้ำด้วย

 ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

 ให้เจ้ำของทีด่นิซึง่มหีน้ำทีต้่องเสยีภำษยีืน่แบบแสดงรำยกำรเพือ่

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

นครนครสวรรค์ ทุกรอบระยะเวลำ  4  ปี

 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้ำของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�ำนวนเน้ือที่ดินเดิม

เปลี่ยนแปลงไปให้เจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรท่ีดิน ภำยใน 

30 วัน นับจำกวันที่เป็นเจ้ำของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�ำนวนเนื้อที่ดินได้

มีกำรเปลี่ยนแปลง

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง  ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 4. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3

 5. หนังสือมอบอ�ำนำจ

 6. ใบเสร็จรับเงินภำษีบ�ำรุงท้องที่ของปีก่อน (ถ้ำมี)

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

       กรณีที่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีไม่ยื่นแบบภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย

ก�ำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของเงินค่ำภำษี

 กรณีที่ผู ้มีหน้ำที่เสียภำษีไม่ช�ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่

กฎหมำยก�ำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของเงินค่ำภำษี

 การลดหย่อน

 บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลง             

ที่อยู่ในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อำศัย

ของตน เป็นที่เล้ียงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนให้             

ลดหย่อน ไม่ต้องเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ 50 ตำรำงวำ

ภาษีป้าย เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก  ป้ำยอันหมำยถึง ป้ำยแสดงชื่อยี่ห้อ

หรือเครื่องหมำยท่ีใช้ในกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอื่น  

เพื่อหำรำยได้หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้ไม่ว่ำ

จะได้แสดงหรอืโฆษณำไว้ทีว่ตัถใุดๆ ด้วยอกัษรภำพหรอืเครือ่งหมำย

ที่เขียนแกะสลักจำรึกหรือท�ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอื่น

 กรณีติดตั้งป้ำยใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภำยใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ติดตั้ง

 ขั้นตอนการช�าระภาษีป้าย

 ให้เจ้ำของป้ำย ซึ่งมีหน้ำที่ต้องเสียภำษียื่นแบบแสดงรำยกำร          

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

นครนครสวรรค์ ทุกปี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง ดังนี้

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ

 3. แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย  รำยละเอียดเกี่ยวกับ

ป้ำย   วันเดือนปีที่ติดตั้ง

 4. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ส�ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ     

ส�ำเนำทะเบียนพำณิชย์ ส�ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม

 5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส�ำเนำ

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

     7. ส�ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำยของปีก่อน (ถ้ำมี)

 อัตราค่าภาษีป้าย

 ป้ายประเภทที่ 1 หมำยถึง ป้ำยที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรำ           

3  บำท ต่อ  500  ตำรำงเซนติเมตร

 ป้ายประเภทที่ 2 หมำยถึง ป้ำยที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่ำง

ประเทศหรอืปนกบัภำพและหรือเครือ่งหมำยอืน่ให้คดิอตัรำ 20 บำท

ต่อ  500 ตำรำงเซนติเมตร  

 ป้ายประเภทที่ 3 หมำยถึง (ก) ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่ำจะมี

ภำพหรือเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ำยที่มีอักษรไทยบำง

ส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต�่ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศให้คิดอัตรำ 40 

บำทต่อ 500  ตำรำงเซนติเมตร

 การช�าระเงินค่าภาษี

 ผู้เป็นเจ้ำของป้ำยต้องช�ำระค่ำภำษีภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้

รับแจ้งกำรประเมินหรือจะช�ำระภำษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

 เมื่อค�ำนวณพื้นที่ของป้ำยแล้วถ้ำมีอัตรำภำษีต�่ำกว่ำป้ำยละ 200  

บำท  ให้เสียภำษีป้ำยละ  200  บำท

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

 ผูเ้ป็นเจ้ำของป้ำยรำยใดไม่ยืน่แบบภำยในก�ำหนดจะต้องเสยีเงนิ

เพิ่มอีกร้อยละ 10  ของค่ำภำษี

 ผูเ้ป็นเจ้ำของป้ำยรำยใดไม่ช�ำระเงนิค่ำภำษภีำยในก�ำหนดจะต้อง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่ำภำษี

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

ภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีป้าย

ติดต่อช�าระภาษีได้ที่...



กิจกรรมปั่นจักรยาน

Nation Bike Thailand 2017

“ปั่นดูนก แดนมังกร @ นครสวรรค์”

เทศบำลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ เนชั่นทีวี และมิตซูบิชิ

มอเตอร์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยำน Nation Bike Thailand 2017 

“ปั่นดูนก แดนมังกร@นครสวรรค์ โดยมี นำยธนำคม จงจิระ          

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยนำย

จติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นำยกเทศมนตรเีทศบำลนครนครสวรรค์

และคณะผูบ้รหิำร หวัหน้ำส่วนรำชกำร เข้ำร่วมกจิกรรม ในวนัที ่15 

มกรำคม 2560 ณ ส�ำนกังำนเทศบำลนครนครสวรรค์  วตัถปุระสงค์

เพ่ือรณรงค์ให้ประชำชนใช้จักรยำนในกำรเดินทำงระยะส้ันเพื่อลด

ปัญหำมลภำวะ ลดกำรใช้พลังงำน รณรงค์กำรร่วมกันใช้รถใช้ถนน

อย่ำงปลอดภยั ส่งเสรมิกำรออกก�ำลังกำย และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว


