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พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า ประกอบด้วย

1. โซนเบ็ดเตล็ดริมเขื่อนกลางวัน พื้นที่ตั้งแต่ซอยธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์จนถึงถนนสุขีโมกข์

2. โซนตลาดผ้ากลางวัน พื้นที่ตั้งแต่ซอยธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์จนถึงตลาดเพชรพิชญา

3. โซนริมเขื่อนกลางคืน พื้นที่ตั้งแต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยาถึงสมาคมฮากกา

4. โซนขายอาหารริมเขื่อนกลางคืน พื้นที่ตั้งแต่เวทีต้นแม่น�้าเจ้าพระยาจนถึงตลาดสดเทศบาล

5. โซนแผงลอยอาหารกลางคืน ตั้งแต่สะพานป้อมหนึ่งจนถึงโรงน�้าแข็งเก่าก่อนถึงส�านักงานทรัพย์สินฯ

6. ผู้เช่าในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้เช่าร้านจ�าหน่าย

    อาหาร ของเบ็ดเตล็ด และผู้เช่าให้บริการห้องสุขาในสถานีขนส่งฯ

7. ผู้เช่าในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้เช่าจ�าหน่าย

    อาหารในอาคารกีฬาแบดมินตัน และซุ้มขายน�้าดื่มใกล้สระว่ายน�้า

8. ผู้เช่าในอุทยานสวรรค์ ทั้งผู้เช่าซุ้มจ�าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

    บริการนวดเพื่อสุขภาพ ขายขนมปังเลี้ยงปลา ระบายสีตุ๊กตา

งดเก็บค่าเช่า แผง ล็อค อสังหำริมทรัพย์ ค่ำจอดรถ

ในควำมรับผิดชอบ
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เดือนพฤษภาคม 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

1     ชุมชนรณชัย  ที่ท�าการชุมชน

4     ชุมชนบางปรอง  ลานกีฬาชุมชน

5     ชุมชนวัดตะแบก ศาลาวัดตะแบก

6     ชุมชนตลาดใหม่ บ้านประธานชุมชน

7     ชุมชนสถานีรถไฟ บ้านประธานชุมชน

8     ชุมชนตลาดลาว หน้าสมาคมฮากกา

11   ชุมชนเกาะยม  บ้านประธานชุมชน

12   ชุมชนหน้าผา  หน้าลานออกก�าลังกายชุมชน

13   ชุมชนทรายทองพัฒนา หน้าบริษัททรายทองพัฒนา

14   ชุมชนป่าไม้  ตรงข้ามที่ท�าการป่าไม้เขตฯ

15   ชุมชนเดชาพัฒนา ที่ท�าการชุมชน

18   ชุมชนตลาดริมเขื่อน ถนนเจ้าสี่พระยาหน้าร้านผ่องศรี

19   ชุมชนตลาดบ่อนไก่ ตรงข้ามส�านักงานทรัพย์สินฯ

20   ชุมชนเขาโรงครัว ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

21   ชุมชนหนองปลาแห้ง ที่ท�าการชุมชน

22   ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพต  วัดเขาจอมคีรีนาคพต

25   ชุมชนโบสถ์เทวดาสร้าง บ้านประธานชุมชน

26   ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส วัดพรหมจริยาวาส

27   ชุมชนตลาดใต้  ที่ท�าการชุมชน

28   ชุมชนสุขสวรรค์  บ้านประธานชุมชน

29   ชุมชนพรสวรรค์  บ้านประธานชุมชน

เดือนมิถุนายน 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

1     ชุมชนสะพานด�า วัดสุคตวราราม

2     ชุมชนธารบัวสวรรค์ บ้านประธานชุมชน

3     ชุมชนฟ้าใหม่  บ้านประธานชุมชน

4     ชุมชนหนองผักตบ สามแยกกลางชุมชน

5     ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี บ้านประธานชุมชน

8     ชุมชนสุขสวัสดิ์  ที่ท�าการชุมชน

9     ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากซอยบ้านประธานชุมชน

10   ชุมชนเขานกกระเต็น บ้านประธานชุมชน

11   ชุมชนหิมพานต์  ตรงข้ามร้านอาหารNobNob

แผนปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ฟรี
พาน้องหมา

น้องแมว

มาฉีดวัคซีน

-  กรุณำน�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนไปด้วย

   เพื่อประกอบกำรลงทะเบียนรับกำรฉีดวัคซีน

-  ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ

-  เจ้ำหน้ำที่จะจัดให้ผู้รับบริกำรนั่งห่ำงกัน 1.5 เมตร

*สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่..    ส�ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น 1 เทศบำลนครนครสวรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 056-219555

ข้อปฎิบัติส�ำหรับเจ้ำของสัตว์เลี้ยง

ที่มำรับบริกำรฉีดวัคซีนฯ
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นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ�านวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ มอบ
ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป พร้อมมอบผ้าห่มและหน้ากากอนามัย สิ่งของที่จ�าเป็นแก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงและญาติ ในเขต
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และสมาคมสันนิบาต
จังหวัดนครสวรรค์สนับสนุนผ้าห่ม ในการนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเเอลกอฮอล์แก่ Care giver เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้อมให้ค�าแนะน�าทางด้านการใช้ยาและการออกก�าลังแก่ผู้สูงอายุตลอดจนผู้ดูแล

นายวรวฒุ ิตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค พร้อมด้วยนางวรรณ พวงสมบตั ิรองปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ 
ไกยสทิธิ ์ผูอ้�านวยการส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ และเจ้าหน้าทีส่�านกัการสาธารณสขุฯ ให้การต้อนรบั
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมการด�าเนินมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) เทศบาลนครนครสวรรค์ อ�านวยความสะดวกและจัดระเบียบกิจกรรมที่ภาคเอกชนกรุณามีน�้าใจ
มอบอาหาร สิ่งของ ในประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการงานต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์
เดินออกแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอขอบคุณน�้าใจจากประชาชน องค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดท�าหรือมอบหน้ากากเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากการร่วมปฏิบัติงานเฝ้า
ระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ล้างท�าความสะอาดจุดพักรอรถโดยสารสาธารณะ(ป้ายรถเมล์) เพื่อการรักษาความสะอาดและเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน

ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ด�าเนนิการล้างท�าความสะอาดตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ตามหลกั
การสุขาภิบาล พร้อมฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)



12

 เทศบาลนครนครสวรรค์และภาคเอกชนได้มีความห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ท่ีได้รับผล  
กระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
และการประกอบอาชีพ
 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการด�ารงชีวิตเบื้องต้น นอกไปจากการช่วยเหลือโดยตรงจากภาครัฐ คณะผู้บริหาร
เทศบาลนครนครสวรรค์ จงึร่วมกบัสมาชกิสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทุนทรพัย์ส่วนตวั และภาคเอกชนอกีส่วนหนึง่ 
ร่วมกนัจดัท�าข้าวกล่อง อาหาร น�า้ดืม่ เพือ่มอบให้แก่พีน้่องประชาชนเพือ่เป็นก�าลงัใจและเป็นการบรรเทาปัญหาเบือ้งต้น

เปิดครัวเทศบาลนครนครสวรรค์ สัญจร.. 
ไปส่งน�้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน มอบข้าวกล่อง น�้าดื่ม แก่ประชาชน
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิก

สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นท่ีเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ท่ีได้

รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ สนาม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

หำกภำคเอกชน หน่วยงำนใด มีจิตศรัทธำประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแจ้งมำได้ที่

 เทศบำลนครนครสวรรค์ 056-219555 ในวันและเวลำรำชกำร

หรือร่วมบริจำคสมทบทุนได้ที่ บัญชี “รวมน�้ำใจสู้ภัยโควิด19 เทศบำลนครนครสวรรค์”

ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสวรรค์วิถี บัญชีเลขที่ 633-0-51036-9
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เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เดิน
แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน 
พร้อมรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย อีกทั้ง
การกินร้อน ใช้ช้อนกลางของตนเอง หมั่น
ล้างมือ และปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานบรกิารรกัษาความสะอาด ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ด�าเนนิการล้างท�าความสะอาดรถขยะอย่าง
สม�่าเสมอ อีกทั้งเพิ่มเติมการพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการจัดการเก็บขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกบัมลูนธิเิจรญิโภคภณัฑ์ มอบสิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็นและหน้ากากอนามยั แก่ครอบครวัผูสู้งอาย ุผู้ป่วยตดิบ้าน 
ติดเตียง ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์เน้นย�้าแนวทางปฏิบัติ ของอสม. ในการปฏิบัติงานร่วมเฝ้าระวังCOVID-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานและส่งต่อให้ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้งาน เพิ่มเติมจากการด�าเนินการที่ผ่านมา
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เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เล้ียงในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่                
2 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจสอบมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านสะดวกซ้ือ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้แก่ประชาชน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน�้ายาฆ่าเขื้อ
โรค ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ เพือ่ไว้ใช้ในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจให้ค�าแนะน�าสถานประกอบ
การโรงแรม เพื่อเน้นย�้าแนวทางปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์
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 ในยุคโควิด 19 เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างในปัจจุบัน ขอให้ผู้อ่านทุกท่านน้อมน�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมาใช้ เพือ่ให้เกิดความพอดีแห่งชวีติ ถ้าเมือ่ใดเราละเลยไม่ปฏบัิตติามและตกเป็นทาสของความโลภ คดิอยาก

ได้ของดี ๆ ใช้ แต่ไม่มีเงินซื้อ ก็คิดหาวิธีที่จะจ่ายถูกโดยเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า ซึ่งคดีประเภทนี้จะพบมากตามห้างสรรพสินค้า

ใหญ่ทั่ว ๆ ไป ที่มีสินค้าหลากหลายชนิดจ�านวนมาก จึงท�าให้พวกที่คิดไม่ดีและมีความโลภ คิดหาวิธีฉ้อโกงโดยการเปลี่ยนป้าย

ราคาสินค้า ซึ่งศาลเคยมีค�าพิพากษาตัดสินจ�าคุกแล้วดังนี้

ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 6895/2542

 การที่จ�าเลยเปลี่ยนเอาป้ายราคาโคมไฟตั้งโต๊ะของกลางซึ่งคิดราคา 1,785 บาท แล้วน�าป้ายราคาโคมไฟอื่นซึ่งติดราคา 

134 บาท มาตดิแทน แล้วมอบให้พวกของจ�าเลย ไปช�าระราคาแก่พนกังานเกบ็เงนิของผูเ้สยีหาย เป็นการหลอกลวงพนกังานเกบ็

เงินของผู้เสียหายโดยทุจริต โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ การกระท�าของจ�าเลยจึงมีความผิดฐานฉ้อโกง จ�าคุก 1 ปี 4 เดือน 

อย่า! คิดอยากได้ของดี
 แต่จ่ายถูกโดยเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า

เพราะมีโทษถึงจ�าคุก
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 เมือ่ได้รับจดหมายแจ้งการประเมนิภาษีทีดิ่นแล้ว  จะต้องท�าอย่างไรต่อ ?  ข้ันตอนทีผู่เ้สยีภาษคีวรให้ความส�าคญั  ก่อนที่
จะถึงขัน้ตอนของการช�าระภาษ ีคอื ตรวจสอบแบบประเมนิภาษทีีเ่ทศบาลแจ้งประเมนิภาษมีา  ทัง้การใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์
และอัตราภาษีตรงตามมูลค่าและการใช้ประโยชน์หรือไม่ รวมถึงการค�านวณภาษีด้วย ถ้าพบว่าการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง ให้ผู้
เสยีภาษมีสีทิธิคัดค้านและขอให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินพจิารณาทบทวนการประเมนิหรอืการเรยีกเก็บภาษไีด้ โดยยืน่ค�าร้องต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี หรือการเรียกเก็บภาษี

... ถึงแม้จะดูยุ่งยากในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับ                                                                            
แต่การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนตามบทกฎหมายไทย ...

 ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือมายังผู้เสียภาษีในเขตเทศบาล ทุกท่าน
ได้ให้ความร่วมมือ ด�าเนินการช�าระภาษีตามระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ สามารถช�าระภาษีได้ที่เทศบาล ฯ ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ
ผ่านทางธนาคารแสามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดการช�าระเงนิค่าภาษีได้ที ่ส�านกัการคลงั ส่วนพัฒนารายได้ หมายเลข 056-
217670 , 056-217760  ในวันและเวลาราชการ

ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง

ท�าอย่างไรเมื่อได้รับ
“ จดหมายภาษีที่ดิน ฯ ”
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ผู้
อ่านบางท่านอาจจะได้อ่านบทความ หรือเรื่องราวต่อไปน้ีจาก
ช่องทางต่าง ๆ ในโลกโซเชียล มาแล้ว แต่ก็ขอพื้นที่นี้ให้ผู้เขียน
ได้บันทึกไว้สักหน้าหนึ่ง เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตมีท่านใด
หยิบวารสารฉบับนี้ขึ้นมาพลิก ๆ  ดู ก็จะได้ร�าลึกถึงเหตุการณ์นี้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 และต้องขออภัยผู้เป็นเจ้าของบทความช้ินน้ีที่ผู้เขียน
มไิด้เอ่ยนามเพือ่ขออนุญาตเผยแพร่หรอืกล่าวค�าขอบคุณอย่าง
เป็นทางการ เนือ่งจากไม่สามารถสบืค้นได้ว่า ท่านใดเป็นเจ้าของ
เรื่องราวที่น�ามาบันทึกไว้ในหน้านี้
 นี่คือแนวคิดที่น่าสนใจยิ่ง...
 นั่นคือ ในปี พ.ศ.2563/ ค.ศ.2020 วันที่โลกจะไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะอะไรที่ไม่เคยเจอ ณ เวลานี้เราได้
เจอแล้ว...
 • ปีที่ไม่มีเช็งเม้ง  ไม่มีสงกรานต์
 • ปีที่  7-11 ปิดกลางคืน
 • ปีที่เครื่องบินหยุดบิน 
 • ปีที่ผู้คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
 • ปีที่ร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง
 • ปีที่ผู้คนใส่หน้ากากเข้าหากัน
 • ปีทีน�้ามันราคาเท่ากับเมื่อ 20 ปีก่อน 
 • ปีที่รถส่งอาหารวิ่งกันขวักไขว่
 • ปีที่รถยนต์จอดนิ่งอยู่ในบ้านมากที่สุด
 • ปีที่ถนนเกือบทุกสายโล่ง
 • ปีที่ห้าง ผับ บาร์ สปา ร้านตัดผม ปิดบริการ
 • ปีที่ธุรกิจแทบทุกประเภทหยุดนิ่ง
 • ปีที่เลื่อนการแข่งขันโอลิมปิก
  • หลายประเทศต้องปิดประเทศ
 • ปีที่ผู้คนล้มตายดั่งใบไม้ร่วง

บันทึกไว้..

 หลายคนเชือ่ว่าเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้ เพราะโลกคงก�าลงั
เยียวยาตัวเอง ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ไวรัส
 ความก้าวหน้าทางการแพทย์นับร้อยปีท่ีผ่านมาได้
พัฒนาไปมาก แต่เรายังไม่สามารถผลิต ยำฆ่ำไวรัส ได้เลย
 เราท�าได้แต่ ยำต้ำนฤทธิม์นัไว้ไม่ให้แพร่ตวัมากข้ึน จน
ภูมิต้านทานของร่างกายท�างาน จนไวรัสหมดฤทธิ์ไปเอง
 นับหลายศตวรรษที่มนุษย์ครองโลก จนเผาผลาญ
ทรัพยากรไปมากมาย โลกร้อนข้ึน อากาศย�า่แย่ ป่าไม้ถูกท�าลาย
จนเหลอืน้อยลง ไมโครพลาสตกิเตม็ทะเล  โลกเตม็ไปด้วยมลพิษ
 โลกคงจะบอบช�้าจนสุดจะทนแล้ว โลกเลยปล่อย
เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า ไวรสั ออกมา เพือ่หยดุทกุกิจกรรมทีท่�าร้าย
ท�าลายธรรมชาติและโลก จนเมื่อโลกเย็นลง เมื่อน�้าใสขึ้น  
อากาศดีขึ้น จากการลดการเดินทางของมนุษย์
 • เต่า ขึน้มาวางไข่บนชายหาดทีป่ราศจากนกัท่องเทีย่ว
 • โลมา มาว่ายน�้าเล่นในคลองเวนิส หลังเกิดการลด
จ�านวนประชากรที่มากมาย
   หลังเหตุการณ์นี้ผ่านไป จะยังมีช็อคเวฟจากการ
ถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกอีกระลอกใหญ่ ที่ทุกประเทศจะ
ต้องได้รับผลกระทบกันถ้วนทั่ว 
 เชื่อว่ำกำรล้ำงโลกครั้งนี้...จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ำย
แน่นอน หรือแท้ท่ีจริงแล้ว มนุษย์เอง ท่ีคือมะเร็งของโลก 
และโลกก�ำลังฉีดคีโม เพื่อเยียวยำตัวเอง

ในความทรงจ�า

เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา
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 ปัจจุบัน “หน้ำกำกอนำมัย” เป็น “สินค้ำควบคุม” ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การก�าหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ต่อมาคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การก�าหนดราคาจ�าหน่ายและ

การแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยก�าหนดให้ผู้จ�าหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศ 

จ�าหน่ายปลกีในราคา (รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) ไม่สงูกว่าชิน้ละ 2.50 บาท แต่ไม่ใช้บงัคบักบัการจ�าหน่ายหน้ากากอนามยัทางการ

แพทย์ (Surgical Mask) ที่ไม่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ 

 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ได้ก�าหนดไว้ว่า “ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ด�ำเนินกำรใด ๆ โดยจงใจที่จะท�ำให้รำคำต�่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท�ำให้เกิดควำมปั่นป่วนซึ่งรำคำของสินค้ำ

หรือบริกำรใด” และในกรณีดังกล่าวได้ก�าหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนไว้ตามมาตรา 41 ก�าหนดไว้ว่า “ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 29 

ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” 

  ดังนั้น หากพบเห็นการกระท�าความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐานไปที่ “กรมการค้าภายใน” 

ผ่านสายด่วน 1569 เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและด�าเนินคดีต่อไป

ข้อมูลจาก : 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  
               2. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563

บทก�าหนดโทษ
ขายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร
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 สวัสดคีรับท่านผูอ่้าน ในช่วงนีข้อให้ผูอ่้านทกุท่านช่วย
รักษาระยะห่างทางสงัคม SOCIAL DISTANCING เพือ่ยบัยัง้การ
ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการอยูบ้่านช่วยชาติพร้อมด้วยล้าง
มือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อ
ออกจากบ้าน และงดเว้นการไปในสถานท่ี ที่มีผู้คนชุมนุมกัน
เป็นจ�านวนมาก 
 ฉบบันีผ้มขอน�าเสนอ เรือ่ง  การควบคุมบุหร่ีและยาสบู 
ตอนที่ 12 ซึ่งมีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว ดังนี้
 23. มำตรำ 40 ผูผ้ลติหรอืน�ำเข้ำผลติภณัฑ์ยำสบูส่ง
ข้อมลูอันเป็นเทจ็เกีย่วกบัปรมิำณกำรผลติหรอืน�ำเข้ำในรำช
อำณำจักรค่าใช้จ่ายด้านการตลาดรายได้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 
35 รายงานประจ�าปีงบดลุทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตได้รับรองแล้ว
และข้อมลูอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ในการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูให้
แก่คณะกรรมการ  มาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษ จ�าคุก
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
 24. มำตรำ 43 ผู้ด�ำเนินกำรไม่จัดให้ส่วนหนึ่งส่วน
ใดหรือทัง้หมดของสถำนทีส่ำธำรณะสถำนท่ีท�ำงำนและยำน
พำหนะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่มีสภาพและลักษณะถูกต้อง
ตามที่ก�าหนด มาตรา 26 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

      25.  มำตรำ 44 ผูด้�ำเนนิกำรจดัเขตสบูบุหรีท่ีม่สีภำพ
และลกัษณะไม่ถกูต้องตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด (เฉพาะกรณเีขต
สบูบหุรีท่ีก่�าหนดให้จัดในเขตปลอดบหุรี)่ มาตรา 68 ปรบัไม่เกนิ 
50,000 บาท จัดสถานที่สูบบุหรี่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 26.  มำตรำ 45 ผูด้�ำเนนิกำรจดัให้มเีคร่ืองหมำยเขต
ปลอดบุหรีห่รอืเครือ่งหมำยเขตสบูบหุรี ่ไม่เป็นไปตามลกัษณะ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด มาตรา 69 ปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 
 27. มำตรำ 47 มำตรำ 48 ขัดขวำงหรือไม่อ�ำนวย
ควำมสะดวกตำมสมควรแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติ
หน้ำทีต่ามหมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือหมวด 5 
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  มาตรา 71 จ�าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
          28. มำตรำ 48 (6) ไม่ช�ำระค่ำปรับตำมค�ำสั่งที่ออก
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ามมาตรา 48 (6) ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดในค�าสั่งโดยไม่มีเหตุอันควร มาตรา 72 ปรับเป็น 2 เท่า
ของค่าปรับตามค�าสั่งดังกล่าว
     ฉบับนี้หน้าผมขอน�าเสนอ เขตปลดบุหรี่ เขตสูบบุหรี่ 
ป้ายสัญลักษณ์ ขอให้ท่าโปรดติดตามในล�าดับต่อไปครับ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบการ 
แจกอาหารและสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ภายในเขตเทศบาล

เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศกิจเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจคัด
กรองและวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาล

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 12
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วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1. ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู แล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4. ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น
5. ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป
6. ควรล้างมือให้สะอาด

กรุณาท้ิงหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วลงในถงัขยะ “สแีดง” หรอื 
ถังขยะที่มีข้อความ “ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย” เพื่อจะ
ได้น�าไปสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้องต่อไป
เทศบาลนครนครสวรรค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนท้ิงหน้ากากอนามัยท่ีใช้งานแล้ว 
ลงในถังขยะสีแดง หรือถังขยะที่มีข้อความ “ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย” เพื่อให้เกิด
ปลอดภยัในการคดัแยก และน�าไปสูก่ระบวนการก�าจัดอย่างถกูต้องต่อไป ซึง่เบือ้งต้นได้มี
การต้ังวางถงัขยะไว้บรเิวณศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์ อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และหน้าร้านสะดวกซื้อ(7-11)

 เน่ืองด้วยโดยปกติส�านกัทะเบียนท้องถิน่เป็นหน่วยบรกิารทีม่ปีระชาชนติดต่องานเป็นจ�านวนมาก จงึมคีวามเสีย่งต่อโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาดังกล่าว งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครสวรรค์

จึงก�าหนดมาตรการ และขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อร่วมกันปฏิบัติ ประกอบด้วย

 1) ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

 2) เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จ�ากัดจุดเข้า-ออก อาคาร เพื่อคัดกรองฯ ซึ่งแต่ละจุด

               จะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และมีอุปกรณ์ล้างมือเตรียมไว้ให้

 3) งานทะเบียนราษฎร งดการให้บริการในช่วงพักเที่ยง

               ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ทั้งงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 4) งานทะเบียนราษฎร จ�ากัดจ�านวนผู้มาติดต่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

               เป็นวันละ 50 ราย โดยช่วงเช้า 25 ราย และช่วงบ่าย 25 ราย เพื่อให้

               พนักงานท�าความสะอาดเข้ามาดูแลท�าความสะอาดในทุกช่วงเวลา

 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ งานทะเบียนราษฎรก็จะกลับมาปฏิบัติงานให้บริการ

ในช่วงเวลาปกติเช่นเดิม

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน  แจ้งข้อปฏิบัติในช่วงเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
ขอความร่วมมือผู้มาใช้พื้นที่ออกก�าลังกาย
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์

ประกาศ



        เทศบาลนครนครสวรรค์ , มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และชมรมคนรักษ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยามีแนวคิดใน
การจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง ประกอบด้วย 1.ปาง
ประทานพร 2. ปางถือคฑาหยู่อี่ 3. ปางถือลูกประค�า ขนาด
ความสูงกว่า 45 เมตร บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้า
เจ้าพระยา (พาสาน) เพื่อให้เป็นท่ีสักการะบูชาและสถานที่
ท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมจะประดิษฐานอยู่
ภายในบริเวณอุทยานวัฒนธรรมต้นน�้าเจ้าพระยา ที่จะมีส่วน
แสดงข้อมลูศลิปะวฒันธรรม และจดัประดบัตกแต่งบรเิวณโดย
รอบไว้อย่างสวยงาม
     แต่ท้ังนี้ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้าง เนื่องด้วย
ระเบียบของทางราชการเรื่องการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมมี
ข้อจ�ากัด จึงได้มีการรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อน�าไปจัดสร้างองค์
เจ้าแม่กวนอมิผ่านทางมลูนธิกิารศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์


