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องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม 

ในงำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่ปำกน�้ำโพ ประจ�ำปี 2563 - 2564 

105 ปี สืบสำนประเพณี ตรุษจีนปำกน�้ำโพ

หมำยเลข 20

นำงสำวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ (น้องพลอย) 

เกิด 4 ตุลำคม 2542 อำยุ 20 ปี

สถำนศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ภูมิล�ำเนำ ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บิดำชื่อ นำยวันชัย รัตนวุฒิรัตน์

มำรดำชื่อ นำงสำววิภำพร นิยติวัฒน์ชำญชัย

การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ 
ประจ�าปี 2563 - 2564  “105 ปี สืบสานประเพณี ตรุษจีนปากน�้าโพ”
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

                        จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,123,557,890 บำท แยกเป็น  

1. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ�ำนวน 949,625,090 บำท

โดยแยกรำยละเอียดเป็น 4 ด้ำน และ 11 แผนงำน ดังนี ้      

ด้ำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้ว

 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ�านวน 124,004,543 บาท 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ�านวน 28,552,400 บาท     

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม ประกอบด้วย

 แผนงานสาธารณสุข จ�านวน 90,458,600 บาท       

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ�านวน 14,051,200 บาท      

 แผนงานเคหะและชุมชน จ�านวน 93,733,500 บาท       

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ�านวน 8,470,000 บาท     

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ�านวน 23,982,400 บาท   

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย        

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ�านวน 32,762,000 บาท     

 แผนงานการพาณิชย์ จ�านวน 1,129,000 บาท      

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนอื่น ประกอบด้วย        

 แผนงานงบกลาง จ�านวน 188,400,047 บาท      

 

2. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 173,932,800 บำท จ�ำแนกเป็น   

 กิจการสถานธนานุบาล 1 จ�านวน 20,624,000 บาท      

 กิจการสถานธนานุบาล 2 จ�านวน 20,217,600 บาท      

 กิจการสถานธนานุบาล 3 จ�านวน 23,505,200 บาท      

 กิจการประปา จ�านวน 105,989,500 บาท       

 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ�านวน 3,596,500 บาท      

          

หมำยเหต ุรายละเอียดขอดูได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน งานจัดท�างบประมาณ      

             ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์ และ www.nsm.go.th
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ�านวน 90.61 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A 
และได้รับผลการประเมินหน่วยงานประเภทเทศบาลนคร อยู่ในล�าดับที่ 2 

จาก 30 หน่วยงานเทศบาลนครทั่วประเทศ
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ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม”                   
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่            
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดวัด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดวรนาถบรรพต พระ
อารามหลวง และวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และ
ภริยา คุณรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ, นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เข้าร่วมในพิธีคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่                 
กวนอิม ประจ�าปี 2563-2564 ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกัน
ปล่อยปลาคาร์ป ลงในแหล่งน�้าบริเวณร่องน�้าด้านในเกาะญวนบริเวณลานน�้าพุ 
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นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นาย
จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และ ภริยา คุณรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ คณะผู้บริหาร พนักงาน ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพธิที�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานบญุประเพณอีอกพรรษา ตกับาตร
เทโวโรหณะ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง บริเวณ เชิงบันไดเขากบ

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ให้การต้อนรบั คณะศกึษาดงูานจากเทศบาลนครนครปฐม ทีม่าท�าการศกึษา
ดูงานพื้นที่ต้นแบบที่มีความพร้อมและมีการด�าเนินงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลนครนครปฐม ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อ�านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมส�านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนไปสู่ระดับชาติ
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กิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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กิจกรรมน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม  2563 

พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีวางพานพุ่ม

ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



14

“กฤษณะทัวร์ยกล้อ” เที่ยวอารยสถาปัตย์ การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกผู้พิการผู้สูงอายุ พาสาน เกาะญวน ศาลเจ้าเทพารักษ์-เจ้า
แม่ทับทิม

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทงกะลาสายกะลาสี ณ ชุมชนหน้าผา

ดร.หมิาลยั ผวิพรรณ ทีป่รกึษา ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขัน
สนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 “P80 ทรู ปากน�้าโพ คัพ 2020” มี พล.ท.สุรพันธ์ อินทรบัวศรีที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายนิโรจน์ สุนทรเลขา นายสัญญา นิลสุพรรณ นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพืงค์ อดีตจเรต�ารวจ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผู้
บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมในพิธี ณ โรงยิมเนเซียม 4,00 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
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นายสริริฐั ชมุอปุการ ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์ เป็นประธานในพธิเีปิด งานประเพณลีอยกระทง ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา สืบสานประเพณี
ไทย ณ หาดทรายต้นแม่น�้าเจ้าพระยา โดยมนีายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็นผูก้ล่าวรายงาน พร้อมด้วย 
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในงาน

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผอ.ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบ
ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Claen Food Good Taste) เทศกาลกินเจ ณ โรงเจเล้งบ๊วยเอี๊ยะ เจ้าพ่อมังกรทอง โรงเจศาลเจ้าพ่อ-เจ้า
แม่หน้าผา โรงเจศาลเจ้าพ่อ- เจ้าแม่ศูนย์ท่ารถนครสวรรค์

การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และเน้นย�้าระเบียบปฏิบัติของผู้ค้า ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์
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 สวัสดีครับท่านผู้อ่านมุมเทศกิจได้น�าเสนอเรื่อง การ

ควบคุมบุหรี่และยาสูบ มาหลายตอนแล้ว ฉบับนี้จะเป็นตอน

จบหวังว่าท่านผู้อ่านคงยังไม่เบื่อกันก่อนนะครับ 

        ฉบับนี้ขอต่อจากฉบับท่ีแล้วในประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเรือ่ง ก�าหนดประเภทหรอืชือ่ของสถานทีส่าธารณะ 

สถานทีท่�างาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทัง้หมด

ของสถานทีแ่ละยานพาหนะเป็นเขตปลอดบหุร่ี หรอืเขตสบูบุหรี่

ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

 ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่มี

การคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุรีโ่ดยก�าหนดให้พืน้ทีเ่ฉพาะ

ส่วนทีร่ะบุ รวมถงึบรเิวณทัง้หมดซึง่วัดจากพืน้ที ่ทีร่ะบ ุหรอืจาก

ประต ูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรอืช่องระบายอากาศเป็น

ระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่พื้นที่ภายในและดาดฟ้า

ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้า สถานที่ท�างานของเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม 

หรอืสถานประกอบการทีม่กีารผลติสนิค้า สนามกอล์ฟ อทุยาน

ประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน

เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ออกร่วมตรวจคดักรองโรคโควดิ 19 สถานทีป่ระกอบการทีม่กีารจ้าง
แรงงานต่างด้าว ในเขตเทศบาล

เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดล็อคจ�าหน่ายสินค้าและกระทงบริเวณริมชล 
ตั้งแต่เชิงสะพานเดชาติวงศ์-ตลาดสะพานด�า

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 16 ตอนจบ

สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานพื้นที่

ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา และ

บริเวณชานชาลาของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานี

รถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถรางท่าเรือโดยสารบริเวณ

โถงพักคอย ห้องหรือสถานที่สาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ

ทางเดนิภายในอาคารโรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสร้างของ อาคารชุด 

หรอืคอนโดมเินยีมห้องเช่า หอพกั แมนชัน่ อพาร์ทเมนต์ คอร์ท 

หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกันโรงแรม รีสอร์ท โฮม

สเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะเดียวกัน บริเวณที่

จ�าหน่าย หรือให้บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ หรอือาหารและเครือ่ง

ดืม่ของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร เครือ่งดืม่ หรอือาหารและเครือ่ง

ดืม่ ทีไ่ม่มรีะบบปรบัอากาศการวดัระยะ 5 เมตร ให้วดัระยะจาก

พื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออกท่อหรือ

ช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร

 เป็นอันว่าการควบคุมบุหรี่และยาสูบ ได้จบโดย

บริบูรณ์ ในปีหน้ามุมเทศกิจจะน�าเสนอในเรื่องอะไรขอให้ท่าน

ผู้อ่านโปรดติดตามกันไปนะครับ ฉบับนี้สวัสดีครับ
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 ปัญหาหน่ึง ที่มีอยู่เป็นประจ�าใน
ชีวิตประจ�าวันของเราก็คือ เมื่อพ่อแม่เรา
ตายหรือ สามีภรรยาเราตาย หรือ บุตรเรา
ตาย โดยบุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน เช่น มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดิน มีชื่ออยู่
ในทะเบียนรถ ทะเบียนปืน หรือมีเงินฝากที่
อยู่ที่ธนาคารฯ เราในฐานะทายาทบางครั้ง
ไม่รูจ้ะท�าอย่างไรทีจ่ะเอาชือ่คนตายออกแล้ว

การขอเป็น
ผู้จัดการมรดก

ใส่ชื่อตนเอง หรือใส่ชื่อทายาทที่มีสิทธิรับมรดกไปแทน เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ขนส่ง หรือ
เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะปฏิเสธไม่ยอมให้เราในฐานะทายาทใส่ชื่อแทนผู้ตายในทันที โดยส่วนมากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมักจะขอให้
เราน�าเอาค�าสั่งศาลซึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูและแสดงเสียก่อน มิฉะนั้นไม่ด�าเนินการให้
 ดังนั้นกำรขอเป็นผู้จัดกำรมรดกนั้นจึงมีข้อที่ควรรู้ดังนี้
 1. การขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะขอได้เมื่อเจ้ามรดกตายและมีทรัพย์มรดก และมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดก
 2. ผู้ที่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก คือ ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดก เช่น เป็นบิดา-มารดา, เป็นสามีภรรยา โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบุตรของผู้ตาย หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ หรือบุคคลที่เจ้ามรดกแต่งตั้งไว้ในพินัยกรรม
 3. การยื่นค�าร้องต้องไปยื่นที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล�าเนา เช่น เจ้ามรดกมีภูมิล�าเนาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องยื่นที่ศาล
จังหวัดนครสวรรค์
 4. ประการสุดท้ายค�าร้องจะต้องท�าอย่างไรนั้น ผู้เขียนเห็นว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายซึ่งไม่ได้ร�่าเรียนหรือมีความรู้ทาง
กฎหมาย และไม่เคยปฏบิตังิานจงึเป็นเรือ่งทีค่่อนข้างจะยุง่ยากและสบัสน ทางทีด่ผีูเ้ขยีนขอแนะน�าให้ท่านไปปรกึษานกักฎหมาย
หรือทนายความดีกว่าครับ
 ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนมีความห่วงใยผู้ที่คิดจะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคิดไม่ดีหวังจะโกงทายาทคนอื่นๆ เช่น เมื่อศาลมีค�าสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ไปด�าเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน โดยใส่ชื่อตนเองไว้เพียงคนเดียว หรือน�าทรัพย์มรดกไป
โอนใส่ชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นทายาท ระวัง! ท่ำนอำจมีควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์มรดก ต้องไปนอนติดคุกอยู่ในเรือนจ�าไม่มี
โอกาสได้ใช้เงินนะครับ
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ
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ถ้าไม่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง                                                               

มีโทษอย่างไร ?

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง

 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้

อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้

เทศบาลนครนครสวรรค์สามารถด�าเนนิการภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายและระเบียบซึง่ออกตามความในพระราช

บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562  

 กำรที่เรำไม่เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงหรือเสียล่ำช้ำจะมีโทษตำมกฎหมำย ดังนี้

 1. กรณีค้างช�าระภาษี เราอาจถูกส�านักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ์ นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

 2. เสียเบี้ยปรับ 10% – 40% ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ ขึ้นอยู่กับว่าเราไปช�าระภาษีล่าช้าขนาดไหน

     -  กรณีผู้เสียภาษีไม่ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนดแต่ต่อมาได้ช�าระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน         

(ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563) ให้คิดเบี้ยปรับ 10% ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ

    -  กรณีผู้เสียภาษีมาช�าระภาษภีายในระยะเวลาทีก่�าหนดในหนงัสอืแจง้เตือน (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563) 

ให้คิดเบี้ยปรับ 20% ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ

    - กรณีผู้เสียภาษีมาช�าระภาษีภายหลังจากที่ก�าหนดในหนังสือแจ้งเตือน (เกินเดือนพฤศจิกายน 2563) ให้คิด

เบี้ยปรับ 40% ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ

 3. เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1% ต่อเดือนจากภาษีที่ค้างช�าระ

 4. ถ้าแสดงหลักฐานเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี อาจได้รับโทษจ�าคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ

ท่ำนสำมำรถช�ำระภำษีโดยกำรโอนผ่ำนบัญชี ธนำคำรกรุงไทย สำขำสวรรค์วิถี

ชื่อบัญชี “ภำษีท้องถิ่นเทศบำล-นครนครสวรรค์” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 633-0-51793-2  

และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินที่  Line  โดย @ ID Line : nksw99  

หรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่  056–217908 , 056–217670 , 056–217760 , 056–217498 

ในวันและเวลำรำชกำร
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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” เพื่อ
ให้เกิดปลอดภัยในการคัดแยก และน�าไปสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้องต่อไป ซ่ึง                
เบือ้งต้นได้มกีารตัง้วางถงัขยะไว้บรเิวณศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์ ส�านกังานเทศบาล
นครนครสวรรค์ และหน้าร้านสะดวกซื้อ (7-11)
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เครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 
(บ้านมั่งคง) ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ
ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

 นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์แสดงความยนิดีกบัเครอืข่ายการพฒันาทีอ่ยูอ่าศัยจงัหวดั

นครสวรรค์ (บ้านมัน่คง) ในโอกาสทีไ่ด้รบัรางวลั โล่ประกาศเกยีรตคิณุ ผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ ประเภทหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงฯ ที่มีผลงานเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประกาศเกียรติคุณผลงาน

ด้านด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ครบ

รอบ 18 ปี โดยมี นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี ประธานเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนครสวรรค์ น�าคณะเข้าพบนายกฯ ณ 

เทศบาลนครนครสวรรค์

 เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 2 องค์กร จาก 18 องค์กร ที่ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาที่อยู่

อาศัย ผู้มีรายได้น้อยในเมือง (บ้านมั่นคง) ซึ่งในส่วนของบ้านมั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

คนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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