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เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกบัมลูนธิกิารศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคมกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย และชมรม           
พระเครือ่งจงัหวดันครสวรรค์ จดัการประกวดพระบชูา พระเครือ่ง
และเหรียญคณาจารย์ น�ารายได้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคม
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย และ
ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนของ
ชมรมพระเครื่อง นักนิยมและสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ 
สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย และชมรมพระเครื่องจังหวัด
นครสวรรค์ ก�าหนดจัดให้มีการประกวดพระบูชา พระเครื่อง
และเหรียญคณาจารย์ข้ึน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560                        
ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้น�าไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 8 โรงเรียน พร้อมจัดหาทุนของ
มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญใน
การให้ความช่วยเหลอืแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รบั
การศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงต่อไป  

เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการประกวดพระบูชา 

พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่า การประกวด
ในครั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ อาทิ  พระบูชาท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ พระเบญจภาคี พระยอดขุนพล พระหลวงพ่อจ้อย 
วดัศรอีทุมุพร พระหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ พระหลวงพ่อพรหม 
วดัช่องแค พระหลวงปูลี่ วดัเขาถ�า้บญุนาค พระเนือ้ผงยอดนยิม 
พระเนื้อดินยอดนิยม พระกริ่ง พระเนื้อชิน เครื่องรางยอดนิยม 
เหรียญทั่วไป และรายการอื่นๆ อีก 80 โต๊ะ รวมกว่า 2,800 
รายการ ซึ่งหลักเกณฑ์โดยรวมคณะกรรมการจะพิจารณา
จากความแท้และความถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลนิยม
ของสมาคมพระเครื่อง พระบูชาไทย พิจารณาความสมบูรณ์ 
ความสวยงาม และคงไว้ซึง่สภาพเดมิเป็นส�าคญั มรีางวลัในการ
ประกวด อาท ิรางวลัชนะเลศิคะแนนรวมยอดเยีย่ม ได้รบัสร้อย
คอทองค�าหนัก 2 บาท รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอด
นยิม ได้รบัสร้อยคอทองค�าหนกั 1 บาท รางวลัชนะเลศิคะแนน       
รวมพระทั่วไป ได้รับสร้อยคอทองค�าหนัก 1 บาท และรางวัล
ชนะเลิศ แต่ละรายการจะได้รบัหนงัสอืรวมพระเครือ่งหลวงพ่อ
จ้อย วัดศรีอุทุมพร หนากว่า 500 หน้า 

ทั้งน้ีสามารถติดจองจองแผงพระได้ที่ คุณวินัย ธนากร  
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1953-5382 หรือคุณวิเชียร พวงศรี  
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1953-9131 โดยก�าหนดการในการ
ประกวด ประกอบด้วย เวลา 09.00 น. รับพระเข้าประกวด 
เวลา 13.00 น. ปิดรับพระเข้าประกวด เวลา 14.00 น. คณะ
กรรมการพิจารณาตัดสิน เวลา 15.00 น. มอบรางวัลชนะเลิศ 
เวลา 16.00 น. คืนพระทุกรายการ
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เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพใน

การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสรณ์ และจัดสร้างห้องนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครสวรรค์ เป็นประธานในพธิ ีการทอดผ้าป่าครัง้นีว้ตัถปุระสงค์หลกัเพือ่บรูณปฏิสงัขรณ์พระบรมราชานสุรณ์ และจดัสร้างห้องนทิรรศการ

แสดงพระราชกรณยีกจิ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช อกีทัง้จะน�าทนุทรพัย์ส่วนหนึง่ไปใช้ประโยชน์ในการจดัสร้าง

ห้องน�้า ค่าสาธารณูปโภค และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาในด้านอื่นต่อไป โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่ง

เพือ่ด�าเนนิการ แต่เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวนครสวรรค์ได้มส่ีวนร่วมในการน้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคุิณจงึด�าเนนิการจดัตัง้การ   

ทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ซึ่งภายในพระบรมราชานุสรณ์จะประกอบไปด้วย ส่วนแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ      

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่น้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่านทีม่ต่ีอปวงชนชาวไทย และชาวนครสวรรค์  เมือ่

ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินมายังจังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสรณ์ และจัดสร้างห้องนิทรรศการแสดง

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธมงคลนิมิต
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วดัพทุธมงคลนมิติ  เมือ่ครัง้อดตีทีผ่่านมามเีรือ่งราวส�าคัญ

ทีย่งัคงความปลาบปลืม้แก่ชาวจงัหวดันครสวรรค์ โดยย้อนกลบั

ไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระราชชนนี

ศรีสังวาลย์ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเททองหล่อ

พระประธาน ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 คืบ 9 นิ้ว และทรงปลูกต้น

พิกุล  และในปี พ.ศ. 2511 วันที่ 17 มิถุนายน  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 ทรงเจมิและทรงปิดทองพระพทุธบาท 

ภปร. เป็นปฐมฤกษ์ เวลา 15.30 น. ณ พระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน แล้วพระราชทานแก่คุณท้าวอินทรสุริยา พระพ่ีเล้ียง 

เป็นประธานพระราชทานแก่วัดพุทธมงคลนิมิต ถัดจากน้ันวัน

ที่ 18 สิงหาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชา                    

นุญาต ให้เชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐาน ที่หน้าบัน

พระอุโบสถ หลังจากนั้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2515  พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบ

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และพระราชทานแบบแปลนมณฑป

พระพทุธบาท ภปร.และในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2529 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ารัสถามถึงการ

ก่อสร้างมณฑปพระพุทธบาท ด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 

จ�านวน 28,930 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างมณฑปพระพุทธบาท

พระราชทาน ภปร. ที่พระราชทานมา ผ่านท่านเจ้าพระคุณพระ

ธรรมดลิกผู้ช่วยเจ้าอาวาส วดับวรนเิวศวหิาร ซึง่เป็นองค์อปุถมัภ์ 

วัดพุทธมงคลนิมิต

เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกรุณาต่อพสกนิกรชาวจังหวัด

นครสวรรค์นั้นยังคงความภาคภูมิใจตลอดจนน้อมส�านึกใน      

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านตลอดไป
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“สงกรานต์วัยรุ่นยุคใหม่

วฒันธรรมไทย ก�าลงัผิดเพีย้นไปจากเดมิ”

เมือ่เวลาเปลีย่น สงัคมย่อมเปลีย่นตาม ประเพณสีงกรานต์

ในวันนี้ มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก เรามักจะเห็น

ภาพของสาวเปลือ้งผ้ากบัขีเ้มา ทีอ่อกมาเต้นฉลองตามถนนต่างๆ 

จนชนิตา บางปีมสีาววยัรุน่เต้นเปลือ้งผ้าโชว์จนเป็นข่าวครกึโครม 

บางรายถูกลวนลามถึงกับต้องแจ้งความเอาผิด พฤติกรรมเหล่า

นี้ ท�าให้เกิดค�าถามว่า แก่นแท้ของสงกรานต์ จริงๆ แล้วคืออะไร

กนัแน่ ?? เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีดัง้เดมิ ถอืเป็นวนัขึน้ปีใหม่

ไทย ลกูหลานจะกลบับ้านเข้าวดั ท�าบญุ รดน�า้ด�าหวั ขอพรญาติ

ผู้ใหญ่ จากนั้นจึงเล่นน�้าคลายร้อน เพราะสงกรานต์กลางเดือน

เมษายน อากาศร้อนมาก บรรพบุรุษของไทยเราจึงหาวิธีคลาย

ร้อนด้วยการเล่นน�้าสงกรานต์ รวมไปถึงการใส่บาตรท�าบุญ 

ปล่อยนกปล่อยปลา ให้จิตใจร่มเย็น

แต่ภาพหลัก ภาพรวม ที่นักท่องเที่ยวได้เห็นคือ การสาด

น�้าแบบครึกโครม กับวัยรุ่นคึกคะนอง ปะแป้ง ลวนลาม จาก

เดิมรดน�้าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร มุ่งแต่ความ

สนุกสนานจนลืมรักษาวัฒนธรรมทุกคนที่ออกมาเล่นน�้า ออก

มาด้วยความรู้สึกปลดปล่อย และที่ส�าคัญมีคนตายจากเทศกาล

สงกรานต์นี้ทุกปีความสนุกสนาน และการเฉลิมฉลอง หนีไม่พ้น

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ยิ่งบรรยากาศคึกคัก ยิ่งท�าให้คน

ขาดสติ เกิดการทะเลาะวิวาท มีความสูญเสียตามมา 

นางสาวกุลจิรา หงษ์เกิด, นายธีระพงษ์ บุญเปลี่ยน  เรียบเรียง

นอกจากนี้ วัฒนธรรมการเต้นเปลื้องผ้า ที่กระทรวง

วัฒนธรรมเป็นห่วงนั้น เกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง ทุกตรอกซอก

ซอยทั้งในเมืองหลวงและในชนบท เด็กระดับประถมและมัธยม

ต้นเต้นเปล้ืองผ้ากันอย่างไม่อายสายตา จนเป็นข่าวครึกโครม 

ท�าภาพลักษณ์สงกรานต์ยิ่งเสื่อมหนัก !!!!  พฤติกรรมเหล่านี้ 

เราควรจะภาคภูมิใจในประเพณีอันดีงามนี้ได้อย่างสนิทใจอีก

ต่อไปได้หรือไม่ เราคนไทยควรจัดการเรื่องนี้อย่างไร แน่นอนว่า          

กาลเวลาเปลีย่นไป หากจะให้กลบัไปใส่โจงกระเบน ราชปะแตน 

ไว้ผมมหาดไทยคงเป็นไปไม่ได้ แต่ส่ิงส�าคัญกคื็อ จะท�าอย่างไร ให้

รักษาแก่นแท้ของสงกรานต์ ให้ประเพณีงามอันดี สืบทอดไปยัง

รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยไม่ให้ผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้

 วัฒนธรรมที่ดีงาม ก�าลังจะหายไป
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หัวอกของคนเป็นพ่อแม่ อยากเห็นลูกหลานได้ดิบได้ดี มี

อนาคตที่เจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในโรงเรียน

ดังๆหรือการเข้าท�างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับราชการ

ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ ทหาร พยาบาล ฯลฯ ซึ่งมักตกเป็นข่าวอยู่

บ่อยๆ ว่าผู้ปกครองมักจะถูกแก๊งหลอกลวง อ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่

สามารถฝากบุตรหลานเข้าท�างานได้ หรือเข้าโรงเรียนได้ แต่ต้อง

เสียเงินเป็นค่าวิ่งเต้นเป็นจ�านวนมาก ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเคย

มีแนวค�าพิพากษาของศาลฎีกา เคยตัดสินไว้ว่าสามารถฟ้องร้อง

เอาเงินคืนได้ดังนี้

ฎีกำที่ 6013 / 2537

นาย อ. จ�าเลยที่ 1 กับพวก หลอกลวง นาย ถ. โจทก์ว่า

รู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมต�ารวจสามารถฝาก นาย ค. บุตรโจทก์ ซึ่ง

ส�าเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์ให้เข้ารับราชการต�ารวจได้ โดยมี

ข้อตกลงว่าหากด�าเนินการไม่ส�าเร็จจะต้องคืนเงินให้ โจทก์หลง

เชื่อจ�าเลย ที่ 1 จึงได้มอบเงินให้ไปจ�านวน 200,000 บาท เมื่อ

ไม่ปรากฏว่าโจทก์ให้เงินเพื่อให้จ�าเลยที่ 1 กับพวก น�าไปให้เจ้า

พนักงานเพื่อจูงใจให้กระท�าการใดๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ถือไม่

ได้ว่าโจทก์ร่วมกับจ�าเลยที ่1 ให้สนิบนแก่เจ้าพนกังานอนัเป็นการ

ท�าความผิดกฎหมาย เมื่อจ�าเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถด�าเนิน

การได้ และต่อมาได้ท�าบันทึกโดยมีข้อความว่า หากจ�าเลยที่ 1 

ไม่สามารถติดตามพวกของจ�าเลยท่ี 1 ให้มาชดใช้เงินคืนให้แก่

โจทก์ภายในก�าหนด 6 เดือน จ�าเลยที่ 1 จะรับผิดชดใช้แทน โดย

มีจ�าเลย 2 เป็นผู้ค�้าประกัน จ�าเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดต่อโจทก์

โดยตกเป็นผู้ผิดนัด เมื่อพ้นก�าหนด 6 เดือน นับแต่วันท�าบันทึก

รู้จักผู้ใหญ่ขอค่าวิ่งเต้นเพื่อฝากบุตรหลาน

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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เทศบาลนครนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ในสังกัดส�านักการศึกษาเทศบาลนคร

นครสวรรค์ ในโอกาสทีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืก จากกรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นสถานศกึษาทีจ่ดัท�า

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัดมีาก ประจ�าปีงบประมาณ 2560

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดใช้แผนพัฒนาการ

ศึกษาเป็นเครื่องมือในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงนาย

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์มีแนว

นโยบายในการให้โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสและโรงเรียน

ในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์จดัท�าแผนพัฒนาการศกึษาทีแ่สดง

ทิศทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีทิศทางสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารพฒันาการเรยีน

การสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนักเรียน ครู

ผู้สอน หลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และอาคาร

สถานที่

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
สถานศึกษาที่จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับดีมาก ประจ�าปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560-2561 เข้าพบนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 

นายกเทศมนตรีนครสวรรค์เพ่ือแนะน�าตัวคณะกรรมการฯ และ

ปรกึษาแนวทางการจดังานในเบือ้งต้น โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

พร้อมให้การสนบัสนุนการจดังาน ทัง้ด้านของงบประมาณ บคุลากร

และการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานเปิดการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ

เทศบาล ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส�านักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์ 

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ

เมืองนครสวรรค์ โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ประธานที่ปรึกษาเครือ

ข่ายเมือง พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนารักษ์พื้นที่

นครสวรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดินจังหวัด

นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการฯ ร่วม

ในการประชุม

นายวรวฒุ ิตนัวสุิทธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็น

ประธานการประชมุคณะท�างานด้านการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ณ ห้องประชุม 3/3 ส�านักงานเทศบาล

นครนครสวรรค์
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กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กองอ�านวย

การรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดันครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอความร่วมมอืประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกนัจดั

ระเบยีบทางเท้า และถนนเพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของพืน้ทีส่าธารณะ มุง่สูก่ารเป็นถนนสขีาวปลอดอบายมขุ ปลอดอบุตัเิหตุ 

และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

“คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”

ขอควำมร่วมมือประชำชนและผู้ประกอบกำรในทุกพื้นที่

1. ห้ามไม่ให้วางสิง่ของบนทางเท้านอกเขต ผ่อนผนัและนอกช่วงก�าหนดเวลาผ่อน

ผัน พบเห็นกำรกระท�ำฝ่ำฝืน แจ้ง งำนเทศกิจ เทศบำลนครนครสวรรค์ หมำยเลข

โทรศัพท์ 056-219523

2. ห้ามไม่ให้วางวัสดุและสิ่งของกีดขวางบนพื้นผิวทางจราจร 

พบเห็นกำรกระท�ำฝ่ำฝืน แจ้งสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ หมำยเลข

โทรศัพท์ 056-881567, 056-881513 หรือ งำนเทศกิจ เทศบำลนครนครสวรรค์ 

หมำยเลขโทรศัพท์ 056-219523

3. ห้ามจ�าหน่าย และห้ามดื่มสุราในสถานที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ พบเห็นกำรกระท�ำ

ฝ่ำฝืน แจ้งสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 056-881567, 

056-881513

4. บริเวณโดยรอบอุทยานสวรรค์ ให้จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ที่

ก�าหนดไว้ให้ในแต่ละประเภท เฉพาะในช่วงเวลา 16.00 น. - 20.00 น. (จักรยานยนต์

จอดในช่องจอดสีเหลือง) พบเห็นกำรกระท�ำฝ่ำฝืน แจ้งสถำนีต�ำรวจภูธรเมือง

นครสวรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 056-881567, 056-881513

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“นคร..สวรรค์สวย เราช่วยกัน”
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โครงการ” นายกตูบชวนวิ่งเดินเบิร์นไขมัน” จัดขึ้นเพ่ือส่ง

เสรมิการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ให้พนกังานมสีขุภาพพลานามยั

ทีด่ห่ีางไกลโรค โดยกจิกรรมจะท�าการจดัข้ึนทกุวนัพุธ เรีม่ตัง้แต่เวลา 

16.30 – 18.00 น. ภายในบริเวณอุทยานสวรรค์ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวรวฒุ ิตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์เป็นผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ในการลงนาม 

MOU โครงการด�าเนนิงานลดพฤตกิรรมเสีย่งโรคไม่ตดิต่อโดยชมุชน 

ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เทศกิจ เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจร้านจ�าหน่ายเครื่อง
ดื่มและอาหารกลางคืนบริเวณถนนวิมานแมนเพื่อตรวจสอบและ
ให้ค�าแนะน�าในเรื่องใบอนุญาตการจ�าหน่ายอาหารและจ�าหน่าย
สรุา โดยระเบยีบของทางราชการห้ามไม่ให้มกีารวางสิง่ของกดีขวาง
บนทางเท้า ให้ดูแลความสะอาดของร้านอาหารให้ตรงตามหลัก
สขุาภบิาล ห้ามเดก็อายตุ�า่กว่า 20 ปีเข้าใช้บรกิาร และความดงัของ
เครื่องเสียงไม่เกิน 90 เดซิเบล และไม่ให้เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี
เข้าใช้บรกิาร ทัง้นีห้ากร้านใดกระท�าความผดิ เบือ้งต้นทางเจ้าหน้าที่
จะท�าการตักเตือนก่อนและหากยังกระท�าความผิดซ�้าจะท�าการยึด
ใบอนุญาต จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่ก�าหนดไว้

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการปฐมนเิทศโครงการสร้างสขุภาวะ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ห้อง
ประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์
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นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์

ได้ให้โอวาทและแสดงความชืน่ชม ด.ช.ธนยศ ณ นคร และ ด.ช.ธนโชติ 

เนตอินทร์ นักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

“โครงกำรพฒันำควำมเป็น เลศิด้ำนกฬีำนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดั

เทศบำลนครนครสวรรค์”

โดยนายสนอง แต่งงาม หัวหน้าผู้สอนทีมฟุตบอลโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ น�านักกีฬาเข้าพบนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ ภายหลังได้รับคัดเลือกให้ติดทีมชาติไทยรุ่นอายุ

ไม่เกิน 14 ปี เข้าร่วมแข่งขันรายการ Aspire tri-series ร่วมกับทีม

เยาวชนชั้นน�าจากทั่วโลก ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 26 

ก.พ. - 2 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

ร่วมบันทึกเทปรายการ “ตกมันส์บันเทิง” ซ่ึงด�าเนินรายการโดย     

คณุบุม๋ ปนดัดา วงศ์ผู้ด ีทัง้นีเ้พือ่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม เชิดชูคนดี ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ

ผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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กจิกรรมส่งเสรมิการใช้จกัรยานเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 “ป่ันป่ันป่ัน พลงัรกั ปากน�า้โพ” เพือ่รณรงค์

การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน เพื่อการออกก�าลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะนักปั่นทุก

ท่านที่มาร่วมกิจกรรม และเทศบาลต�าบลบางประมุงที่ต้อนรับเป็นอย่างดี

“ปั่นปั่นปั่น พลังรัก ปากน�้าโพ”
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โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)   0-5621-2730 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้ (ท.2)   0-5627-6588

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)  0-5622-2403

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)  0-5621-3791

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)  0-5622-2214

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  0-5627-6881

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)   0-5600-0292

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)    0-5621-2963

  หลักฐำนกำรรับสมัครเข้ำเรียน 

1. ส�ำเนำสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) จ�ำนวน 1 ชุด

2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน  

   ส�ำเนำสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) จ�ำนวน 2 ชุด

3. ส�ำเนำบัตรประชำชนของ บิดำ - มำรดำ หรือ     

   ผู้ปกครอง (พร้อมฉบับจริง) จ�ำนวน 2 ชุด

4. หลักฐำนกำรศึกษำจำกโรงเรียนเดิม
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กรมการปกครองร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ            

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมรณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเช่น หัวใจ ตับ ไต ปอด และดวงตาจากประชาชน

ที่มาขอรับบัตรประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะ เพื่อการปลูกถ่ายเพิ่มมากขึ้น กรมการปกครอง

พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายจึงให้ 

อ�าเภอ ส�านักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ด�าเนินการดังนี้

1. สอบถามประชาชนทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป ทีม่าขอท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนว่ามคีวามประสงค์ในการบรจิาค

อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือไม่ 

2. กรณีประชาชนมีความประสงค์จะขอบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายในหน้าจอค�าร้องขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน จะมี

ปุ่มให้เจ้าหน้าที่กดเพื่อแสดงรายละเอียดใบแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ และดวงตา 

3. กรมการปกครองจะเป็นผูป้ระมวลและส่งข้อมลูของผูบ้รจิาคอวยัวะ และดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยเป็นผูด้�าเนินการต่อไป 

หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักบริหารการทะเบียน ส่วนบัตรประชาชน โทรศัพท์ 02-7917620 หรือสายด่วน 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร 1666

ประชำชนที่มี อำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำมำรถบริจำคอวัยวะเพื่อกำรปลูกถ่ำย เช่น ดวงตำ หัวใจ ตับ ไต ปอด 

ฯลฯ ให้แก่สภำกำชำดไทย ผ่ำนค�ำร้องท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ณ ส�ำนักทะเบียนทั่วประเทศ

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน ส่วนบัตรประชำชน โทรศัพท์ 02-7917620 หรือสำยด่วน        

ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ โทร 1666 https://www.facebook.com/organdonationthailand/

กรมการปกครองเชิญชวน

บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย

ผ่านค�าร้องท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
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ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) คอื การท�าธรุกรรม

ทางการเงินแบบใหม่ท่ีสามารถโอนเงิน และรับโอนเงิน

จากบุคคลอ่ืนได้สะดวกข้ึน เพียงแค่รู ้เบอร์โทรศัพท์       

มอืถอืหรอืเลขทีบ่ตัรประชาชน กส็ามารถโอนเงนิได้ทนัที

ประโยชน์ของระบบพร้อมเพย์ ระบบพร้อมเพย์ 

เป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีผูกบัญชีธนาคารกับเลขท่ีบัตร

ประชาชน เบอร์มอืถอื เพือ่รบัเงิน โอนเงิน ได้สะดวกขึน้ 

โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีที่ยาวและจ�ายากอีกต่อไป แถม

ค่าธรรมเนียมการโอนก็ถูก พร้อมช่วยให้การโอนเงินให้

พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ใช้เบอร์

มือถอืหรอืเลขท่ีบตัรประชาชน ยิง่เป็นนกัธรุกิจออนไลน์

กไ็ม่ต้องเปิดบญัชีหลายธนาคาร เพยีงแค่บอกเบอร์มอืถอื

กับลูกค้าที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปเท่านั้น ที่ส�าคัญระบบ

พร้อมเพย์ ยังเป็นช่องทางรับเงินคืนภาษี เงินสวัสดิการ 

เงินบ�านาญข้าราชการ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงิน

ช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐ เข้าบัญชีผ่านเลขที่บัตร

ประชาชนที่ผูกไว้ได้ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการ

ถอืเงินสดจ�านวนมากอกีด้วย สมคัรพร้อมเพย์ได้อย่างไร

ส�าหรับช่องทางการลงทะเบียน สามารถเลือกได้

หลายช่องทาง ดังนี้ 

1. ตูเ้อทเีอม็ของธนาคารต่างๆ โดยกดพร้อมเพย์ ที่

หน้าจอ แล้วเลอืกทีจ่ะใช้เลขทีบ่ตัรประชาชน หรือเบอร์

มือถือในการผูกบัญชี 

2. ผ่านบริการ netbank ท่ีท�าได้ท้ัง website 

และบนแอพพลิเคชันมือถือ โดยสามารถ login และกด

เลอืกเมนพูร้อมเพย์ โดยเลอืกว่าจะผูกบัญชกีบัเลขทีบ่ตัร

ประชาชนหรือเบอร์มือถือ 

3. ผ่านสาขาธนาคาร โดยน�าบัตรประชาชนและ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการจะผกูพร้อมสมดุบญัชี 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

- พร้อมเพย์ 1 ไอดี ประกอบไปด้วย 1 เลขที่บัญชี

ธนาคาร 1 เลขที่บัตรประชาชน หรือ 1 เลขเบอร์มือถือ 

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน 

- ประชาชนคนไทย สามารถมพีร้อมเพย์ได้สงูสดุ 4 

ไอดี โดยผูกบญัชธีนาคารกบัเลขทีบ่ตัรประชาชนเข้ากบั

พร้อมเพย์ 1 ไอดี แล้วผูกบัญชีธนาคารอื่น กับเบอร์มือ

ถือเข้ากับพร้อมเพย์ที่ 2 และยังสามารถผูกกับเบอร์มือ

ถืออีก 2 เบอร์ รวมเป็นพร้อมเพย์ทั้งหมด 4 ไอดี แต่ไม่

ซ�้ากับเบอร์มือถือที่เคยสมัครไปแล้ว

ส�าหรับระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่กลุ่มธุรกิจ

ธนาคารร่วมกันพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการระบบ

ช�าระเงินของประเทศ ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ National 

e-Payment ของรัฐบาล ซึ่งจะอ�านวยความสะดวก ทั้ง

ด้านการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจ 

รวมถึงการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐได้อย่าง

รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 

รวมทัง้ได้รับสทิธปิระโยชน์จากการคดิค่าธรรมเนยีมทีถู่ก

ลงด้วย ทัง้นี ้ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 จะลงทะเบยีน

อย่างเป็นทางการ และจะเริ่มให้บริการจริงได้ในวันที่ 

31 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การโอนเงินผ่านระบบ

พร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม การโอนเงินระหว่าง

บญัช ีและต่างธนาคารต�า่กว่า 5,000 บาท ไม่ต้องเสยีค่า

ธรรมเนียมการโอน จากปัจจุบันต้องเสียค่าธรรมเนียม

การโอนข้ามเขต หรือต่างธนาคารประมาณ 20 - 25 

บาทต่อธุรกรรมทางการเงิน และหลังจากลงทะเบียน 

ประชาชนสามารถโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือ

ถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคาร

ที่ใช้ปัจจุบันได้

รู้จัก พร้อมเพย์ (PromptPay)
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โรคอุจจำระร่วง (Acute Diarrhea) การติดต่อโรคดัง

กล่าว เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน�้าท่ีเชื้อมีปนเปื้อน เช่น 

อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่

ท�าไว้ล่วงหน้านานๆ อาการส่วนใหญ่ของผูป่้วย มกัถ่ายอจุจาระ

เหลวเป็นน�้าหรือมีมูกเลือดปนปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งการ

ดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในระยะแรก ควรให้ผู้ป่วยดื่มน�้าหรือ

อาหารเหลวมากๆ อาทิ น�้าข้าว น�้าแกงจืด และดื่มสารละลาย

น�้าตาลเกลือแร่ และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ยังไม่หยุดถ่ายเหลว ให้

รีบไปพบแพทย์

“ฤดูร้อน มาพร้อมโรค”

โรคอำหำรเป็นพษิ (Food Poisoning) เป็นโรคทางเดนิ

อาหารที่พบบ่อยมากเนื่องจากสารพิษ (Toxin) จากแบคทีเรีย

ตกค้างอยูใ่นอาหารทีไ่ม่สะอาดพอ สกุๆ ดบิๆ หรอืบดูเสยี ท�าให้

เกดิปัญหาท้องเสยีได้ ส�าหรบัการรกัษาส่วนใหญ่หากเป็นไม่มาก 

จะถ่ายเป็นน�า้ไม่มมีกูเลอืด ไม่มไีข้ หายได้เอง แต่ถ้าเป็นมากต้อง

ได้รบัน�า้เกลือเสริม อาจอยูใ่นรปูแบบของการดืม่ หรอืการให้ทาง

เส้นเลือดแล้วแต่ความรุนแรง

อหิวำตกโรค (Cholera) โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ    

อหิวาต์ จะไม่มีอาการหรือมีไม่มาก แต่ในรายท่ีติดเชื้อรุนแรง 

อาจเสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดอาการ เนื่องจาก

มีการสูญเสียของน�้าและเกลือแร่ในปริมาณมาก โรคนี้ติดต่อได้

โดยการรับประทานอาหารหรือน�้าดื่มที่มีเชื้อเข้าไป การรักษา

ควรทดแทนน�า้และเกลอืแร่ทีส่ญูเสยีไป กบัการถ่ายอจุจาระและ

การอาเจียน เช่น ให้ผู้ป่วยดื่มน�้าเกลือ แต่หากรุนแรงต้องให้ทาง

เส้นเลือด ควบคู่กับการใช้ยาปฏิชีวนะ

ดงันัน้ ขอให้ประชาชนระมดัระวงัความสะอาดของอาหาร

และน�้าดื่มเป็นพิเศษ ขอยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันง่ายๆ 

ได้แก่ กินร้อน คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยังไม่กิน ต้อง

เกบ็ในตูเ้ยน็และอุน่ให้ร้อนก่อนกนิ ใช้ช้อนกลางในการกนิอาหาร

ร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน�้าห้อง

ส้วม และดื่มน�้าที่สะอาด เช่น น�้าดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย 

อย. หรือน�้าต้มสุก

เรียบเรียง  : นางสาวจุฑารัตน์   สุคันธกุล

            นางสาวปนัดดา    อ่วมเจริญ

ที่มาข้อมูล : ส�านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร
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สนิส่วนตวั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 

1471 มี 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอยู่ก่อนสมรส เช่น บ้าน, 

ที่ดิน, เงินทอง

2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย 

หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้

ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง

3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการ

รับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา

4. ทรพัย์สนิทีเ่ป็นของหมัน้ จะถอืเป็นสนิส่วนตัวของผู้หญงิ 

รวมทัง้ การน�าทรพัย์สนิท่ีเป็นสนิส่วนตวั ไปแลกเปลีย่นได้

เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น หรือน�าทรัพย์สินส่วนตัวไปซื้อทรัพย์สิน

อย่างอื่น หรือขายทรัพย์สินส่วนตัวได้เป็นเงิน หรือกรณีที่

ทรัพย์สินส่วนตัวได้ ถูกท�าลายไปทั้งหมดหรือบางส่วน และ

เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินอื่นมาทดแทนในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สิน

ส่วนตัวที่ได้แลกเปลี่ยนหรือซ้ือเป็นทรัพย์สินอื่น หรือขายได้

...กฎหมายครอบครัว สินส่วนตัว...

เป็นเงิน รวมทั้งเงินทดแทนหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาทดแทนน้ัน 

ย่อมเป็นสินส่วนตัวด้วย กรณีเช่นนี้มีแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

6030/2549 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถือว่าเป็น “สินส่วน

ตัว” ดังนี้

“เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จ�าเลยที่ 1 ซื้อบ้านและ

ทีด่นิโดยกูเ้งนิจากธนาคาร ต่อมาวนัวนัที ่25 ตลุาคม 2534 จ�าเลย

ทั้งสองจดทะเบียนสมรสกัน แสดงให้เห็นว่า จ�าเลยที่ 1 ได้บ้าน

และท่ีดนิมาก่อนทีจ่ะจดทะเบยีนสมรส บ้านและทีด่นิจงึเป็น “สนิ

ส่วนตัว” ของจ�าเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1471 (1)”

                                          ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...

            ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6516/2552
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านขณะน้ีเทศบาลนครนครสวรรค์ได้

ร่วมมือกองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ หรือ 

กอ.รมน. และต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมส่วนราชการ

ต่างๆ ร่วมกันจดัระเบยีบถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเพือ่

ให้ประชาชนสามารถใช้ถนนร่วมกนัในการสญัจรได้อย่างสะดวก 

ในส่วนของผู้ค้าและห้างร้านก็สามารถค้าขายได้โดยไม่กีดขวาง

เช่นกันเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอความร่วมมือเจ้าของอาคาร

ห้างร้านและผู้จ�าหน่ายสินค้าหาบเร่แผงลอยโปรดช่วยกันปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของทางราชการโดยไม่วางสิ่งของเกะกะ พร้อม

รักษาความสะอาดในพื้นท่ีของตน ส่วนวารสารบ้านเราฉบับ

นี้ขอน�าเสนอ เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร? (ตอนที่ 2) 

ซึ่งในฉบับนี้จะเก่ียวกับจุดผ่อนผันที่สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้                

ถูกต้องตามกฎหมาย

จุดที่ 6 ริถนนนอรชุนทั้ง 2 ฝั่ง (ซอยสวรรค์วิถี 13 ) ตั้งแต่

ปากทางเข้าด้านถนนสวรรค์วิถี ถึง บ้านเลขที่ 28/3 ขายตั้งแต่            

เช้ามืดถึงเที่ยงส่วนใหญ่จ�าหน่ายผักและผลไม้ 

จุดที่ 7 บนทางเท้าถนนรามสูรทั้ง 2 ฝั่งซอยสวรรค์วิถี 

9 ตั้งแต่ปากทางเข้าด้านถนนโกสีย์ถึงส�านักงานทรัพย์สินส่วน        

พระมหากษตัรย์ิเดมิ ส่วนใหญ่จ�าหน่ายผลไม้ทัง้ปลกีและส่ง ขาย

ตั้งแต่เช้ามืดถึง 6 โมงเย็น 

จุดที่ 8 ข้างที่ท�าการไปรษณีย์แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 

ช่วงที่ 1 บนทางเท้าของถนนอรรถกวีข้างรั้วไปรษณีย์จาก

บ้านพักไปรษณีย์ถึงแยกกรุงไทยไปรษณีย์ขายตั้งแต่เช้าถึงเย็น

ส่วนใหญ่จ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซ่อมรองเท้า และเย็บ

ผ้า เป็นต้น

ช่วงที่ 2 บนทางเท้าและริมถนนโกสีย์ฝั่งไปรษณีย์ตั้งแต่

แยกกรุงไทยไปรษณีย์ถึงปากทางเข้าซอยอรชุน(ตรอกยาคูลท์

เดิม) พื้นที่น้ีในเวลากลางวันส่วนใหญ่จ�าหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลผลไม้และของทอดทั่วไป ส่วนเวลากลางคืนขายแมลง

ทอด ข้าวย�า เป็นต้น

จุดที่ 9 บนทางเท้าของถนนโกสีย์หน้าธนาคารกรุงไทย

สาขานครสวรรค์ จ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนมต่างๆ ตั้งแต่

เช้าถึงเย็น

ในจุดที่ 8 และ 9 นี้ทางผู้ค้าได้รวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมโดย

ใช้ชื่อว่าชมรมพ่อค้า-แม่ค้ากรุงไทย-ไปรษณีย์

ฉบับนี้ขอแจ้งเพียง 4 จุดก่อนฉบับหน้าจะขอน�าเสนอจุด       

ริมเขื่อนตลอดแนว อย่าลืมติดตามต่อกันนะครับ

กำรค้ำขำยในจุดผ่อนผัน(ซอยอรชุน)ด้ำนถนนสวรรค์วิถี

กำรค้ำขำยในจุดผ่อนผันบริเวณ กรุงไทย-ไปรษณีย์   

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร? (ตอนที่ 2)
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ภาษีบ�ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึง พื้นที่

ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน�้าด้วย

 ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

 ให้เจ้าของทีด่นิซึง่มหีน้าทีต้่องเสยีภาษยีืน่แบบแสดงรายการเพือ่

เสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาล

นครนครสวรรค์ ทุกรอบระยะเวลา  4  ปี

 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�านวนเนื้อที่ดินเดิม

เปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 

30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�านวนเน้ือที่ดิน

ได้มีการเปลี่ยนแปลง

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง  ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3

 5. หนังสือมอบอ�านาจ

 6. ใบเสร็จรับเงินภาษีบ�ารุงท้องที่ของปีก่อน (ถ้ามี)

ภาษีบ�ารุงท้องที่

ติดต่อช�าระภาษีได้ที่...

ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือจัดส่งธนาณัติ, แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ช�าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมภาษีละ 10 บาท
ส�านักการคลัง เปิดบริการรับช�าระภาษีฯ ในช่วงพักของวันราชการตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น. และทุกวัน
เสาร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

       กรณทีีผู่ม้หีน้าทีเ่สียภาษไีม่ยืน่แบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก�าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของเงินค่าภาษี

 กรณีที่ผู ้ มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช�าระภาษีภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของเงินค่าภาษี

 การลดหย่อน

 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง             

ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย

ของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนให้             

ลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ 50 ตารางวา

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทร 0566 - 219555 ต่อ 2305 , 2306 

หรือ 056 - 219532 – 3

โทรสาร. 0-5621-9529
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