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	 นักฟุตบอลโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 3	 และรางวัลกองกลางยอดเยี่ยม	

รายการ	KING	POWER’S	CUP	2017		และในโอกาสนี้เด็กชายศิริมงคล	รัตนภูมิ	และเด็กชายอภิวัฒน์	ไพรสน	นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเยาวชนไทยในโครงการ	FOX	HUNT	รุ่นที่	3	เฟ้นหานักเตะเยาวชนไทยฝีเท้า

ดีทั่วประเทศไปฝึกทักษะลูกหนังกับทีมเลสเตอร์	ซิตี้	ที่ประเทศอังกฤษ	โดย	จะต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่	กิเลน	วัลเล่ย์	รีสอร์ท	

จ.นครราชสีมา	ตั้งแต่วันที่	10-14	มกราคม	2561	เพื่อทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ	และประกาศผล	10	ผู้เล่นที่ได้รับการคัด

เลือกวันที่	14	มกราคม	2561

	 นกักฬีาโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์คว้าเหรยีญรางวลัการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	รอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ	“นครภูเก็ตเกมส์”	ครั้งที่	35		โดยทีมนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ได้	1	เหรียญเงิน	

จากกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุ	18	ปี	ชาย		และ	1	เหรียญทองแดง	จากกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ	16	ปี	ชาย	ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ได้

อันดับที่	63	จากหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าร่วมทั้งหมด	230	หน่วยงานทั่วประเทศ
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สวัสดีปีใหม่ปีจอ	พ.ศ.	 2561	 สิ่งใดที่ท�าให้ท่านเป็นทุกข์
โศกเศร้าเสียใจหรือโรคภัยใด	 ๆ	 ท่ีเกิดขึ้นกับท่านขอให้ผ่าน
ไป	 ส่วนสิ่งใดที่เป็นสิ่งท่ีดี	 ท่ีเป็นมงคลขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน
ประสบพบเจอตลอดไป	 นอกจากจะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้าย					
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วยังใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย

มุมเทศกิจในวารสารบ ้านเราฉบับน้ี	 ขอเชิญชวน
ชาวนครสวรรค์ทุกท่านเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ																				
นกัท่องเทีย่วและผูม้าเยอืน	ในเทศกาลตรษุจนีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากน�้าโพ	ระหว่างวันที่	9	-	20	กุมภาพันธ์	นี้	โดยมีข้อพึงปฏิบัติ	
8	ประการ	ซึ่งเลข	8	คนจีนถือว่าเป็นเลขมงคล	เพราะคล้ายน�้า
เต้าและเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดแสดงถึงความ
มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลนาน	 ข้อปฏิบัติ	 8	 ประการน้ี
ประกอบด้วย	

1.	รักษาความสะอาดของอาคารบ้านเรอืนและบรเิวณโดย
รอบให้สะอาดอยูเ่สมอ	ซึง่เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัทิีค่นจนีสบืทอด
ก่อนมาก่อนเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่จะมาถึง

2.	ไม่ตัง้วางสิง่ของกดีขวางทางเท้า	ซึง่เป็นทางสญัจรของ
ประชาชนเพราะการวางสิ่งของกีดขวางทางเท้านอกจากจะผิด
กฎหมายแล้วยังจะท�าให้การหากินฝืดเคืองเพราะบดบังสิ่งดี	 ๆ	
ที่จะเข้าสู่บ้านเรือน/ร้านค้า	 และอาจท�าให้ประชาชนบ่นด่าไม่
เป็นมงคล

3.	 ดูแลกระถางต้นไม้ให้สดชื่นไม่เหี่ยวแห้งไม่สกปรกรก
รุงรังหรือมีขยะอยู่ในกระถางต้นไม้	และต้นไม้ควรสูงไม่เกิน	50	
ซ.ม.	 ปลูกแต่พองามไม่มากจนเกินไปและวางชิดตัวอาคารบ้าน
เรือนถ้าเป็นสระบวัทีมี่น�า้ควรเปลีย่นน�า้สม�า่เสมอให้น�า้ใสสะอาด		
หลกัปฏบัิตใินข้อนีจ้ะส่งเสรมิให้มชีวิีตชีวาในการด�าเนนิชีวติทัง้ผู้
อยู่ในอาคารและผู้ผ่านไปผ่านมา

4.	 ไม่ตั้งวางสิ่งของรุกล�้าบนถนนซ่ึงเป็นการกีดขวางการ

           เรือ่ง  เตรยีมรบัเทศกาลตรษุจนี 

จราจรและเป็นการกันที่จอดรถ	 การตั้งวางส่ิงของตามข้อน้ี
นอกจากจะผิดตามกฎหมายแล้วเจ้าของยานพาหนะที่ได้รับ
ความเสียหายจากสิ่งของนั้นสามารถด�าเนินคดีกับผู้ที่กระท�า
ผิดดังกล่าวได้

5.	 ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่น�ามาตกแต่งเมืองในช่วง
เทศกาลตรุษจีน	 เช่น	หุ่นโคมไฟ	 เป็นต้น	 โดยไม่เข้าไป	จับ	ดึง	
เหยยีบ	ให้ได้รบัความเสยีหายเพ่ือให้นกัท่องเทีย่วได้บนัทกึภาพ
ได้อย่างทัว่ถึง	ซึง่หุ่นโคมไฟทีต่ัง้บรเิวณต้นน�า้เจ้าพระยาได้มกีาร
ท�าพิธีเบิกเนตรเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยมชมเราทุกคนจึง
ต้องดูแลรักษา

6.	 ไม ่ก ่อเหตุร�าคาญหรือลักษณะเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน	 เช่น	 เปิดเครื่องขายเสียงดังเกินควร	 ดื่มสุราในที่
สาธารณะ	เป็นต้น	นอกจากนีก้ารจดุประทดัต้องจดุเท่าทีจ่�าเป็น
ในงานพร้อมทัง้ระวงัผูค้นหรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ก่อนการจดุทกุ
ครั้ง	เทศกาลตรุษจีนจะเป็นเทศกาลที่จะต้องมีค�าพูดดี	ๆ 	ที่เป็น
มงคลต่อกนัหากก่อความร�าคาญอาจจะได้ค�าด่าทอ			ไปแทนซึง่
จะไม่เป็นมงคลตลอดปี	นอกจากนีย้งัต้องระวงัฟืนไฟจากการจดุ
ธูปเทียนไหว้เจ้าอีกด้วย

7.	ไม่ส่งเสริมการกระท�าใด	ๆ 	ที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งแจ้ง
เจ้าหน้าทีใ่ห้ด�าเนนิการตรวจสอบจบักมุเพือ่บ้านเมืองของเราจะ
ได้น่าอยู่การกระท�าที่ผิดกฎหมาย	เช่น	สิงโต	มังกร	เรี่ยไรเถื่อน	
การเก็บเงินที่จอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต	 การขายของกีดขวาง
ทางสัญจรและจราจร	เป็นต้น

8.	 ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาสุภาพพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อ
ความประทับใจของผู้มาเยือนและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

หลักทั้ง	8	ประการนี้	ปฏิบัติได้ทั้งคนไทยและคนจีนหรือ
บุคคลทุกเชื้อสายเพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่และเกิดความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเองตลอดไป

ตรวจสอบและป้องปรามเหตกุ่อความเดอืดร้อนร�าคาญ	การเกบ็
ค่าจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณถนนอารักษ์

ตรวจสอบ	กวดขนัการตัง้วางสิง่ของบนทางเท้าถนนเจ้าสีพ่ระยา	
(ริมเขื่อน)
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	 นายอภิสรรค์	สง่าศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	

เป็นประธานในพิธเีปิดงาน	มหกรรมสมนุไพร	และตลาดนดัธรรมชาติ	

จังหวัดนครสวรรค์	 ครั้งท่ี	 2	 มีนายวรวุฒิ	 ตันวิสุทธ์ิ	 รองนายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยผู้เก่ียวข้องร่วมเป็นเกียรติใน

พิธี	ในระหว่างวันที่	1	-	3	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	ณ	บริเวณลาน

กีฬาภายในอุทยานสวรรค์

	 นายธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	KICK	OFF	การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์

สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า	 โดยมีนายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 หัวหน้าส่วนราชการ	พร้อมด้วย						

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

	 คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เยี่ยมชมกิจกรรมถนนเด็กเดิน	

ครั้งที่	18	ณ	บริเวณลานเวทีด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์	

	 โดยภายในงานพบซุ้มกิจกรรมและสินค้าจากฝีมือเด็ก	ๆ	 การแสดงความสามารถของเด็ก	 และเยาวชนบนเวที	 บ้านบอล	 การ

ประกวดวาดภาพสีชอล์ก	และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน

	 ส�านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 เทศบาลนคร

นครสวรรค์ร่วมกบัโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์	ตรวจเยีย่มสถาน

ประกอบการ	 เพื่อส�ารวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ส่งเสริมสุข

ภาพของพนักงาน	แนะน�าการพัฒนา	5	ส	ตรวจสอบขบวนการผลิต

ทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ	อกีทัง้เพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยั	อาชวี

อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี
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นักดนตรีลูกทุ่ง

1.	เด็กชายจิตติพัฒน์		ยอดโพธิ์

2.	เด็กชายชัยนรินทร์		ค�าแหง

3.	เด็กชายธนากร		ปั้นเทศ

4.	เด็กชายธีรภัทร		แม้นพยัคฆ์

5.	เด็กชายธีรภัทร		สุภาการณ์

6.		นายปฏิพล		โตเขียว

7.		เด็กชายภูรินทร์		พันธ์ศรี

8.		เด็กหญิงวัลธิดา		อยู่สุข

9.		นายศุภวัทน์		นักระนาด

10.	เด็กชายศุภโชค		ผ่องศรี

11.	เด็กชายสรวิช		พันธ์ยี่โถ

12.	เด็กชายอภิชาติ		บัวแก้ว

13.	นายอิทธิเดช		อินทรีสุข

14.		เด็กชายไกรรบ		สุขสม

	 น้อง	ๆ	นักเรียน	วงดนตรี	ท	8	แบนด์	(โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ)	ตัวแทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์	เขต	1	โชว์ความสามารถประกวดวงดนตรลีกูทุง่ได้รางวลัรองชนะเลศิ	เหรยีญทองมาครองในงานศลิปหัตถกรรม	นกัเรยีน	

ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	67	ปีการศึกษา	2560	ณ	จังหวัดก�าแพงเพชร	โดยรายนามนักเรียน	ๆ	ที่ร่วมแข่งขันมีดังนี้

นักดนตรีสำกล

1.	เด็กชายฆรินทร์		หงษไกร

2.	เด็กชายชาคริต		รอดฤทธิ์

3.	เด็กหญิงดารารัตน์		โคชขึง

4.	เด็กหญิงสุทธิดา		วิสุทธิศักดิ์

5.	นายเสกสรร		ศรีจันทร์

6.	เด็กชายเอ

7.	เด็กชายสิรวิชญ์		ศิลอยู่

นักแสดงหำงเครื่อง

1.	เด็กหญิงกาญจนา		อินข�า

2.	เด็กหญิงคีตภัทร		ข�าขุน

3.	เด็กหญิงชุติกาญจน์		ธรรมไพสาน

4.	เด็กหญิงณัฐพร		พบบุปผา

5.	เด็กหญิงณัฐสิมา		ทองมาก

6.	เด็กหญิงณิชาภัทร		สุดจิตต์

7.	เด็กหญิงดวงกมล		โกฉิม

8.	เด็กหญิงปนัดดา		สงวนวงษ์

9.	เด็กชายพนวัฒน์		เชียงเงิน

10.	เด็กชายพันรักษ์		ปานะค�า

11.	เด็กหญิงรพีพร		แสงเนตร

12.	เด็กหญิงรุ่งระวีย์		วงชาลี

13.	เด็กชายวีรวัฒน์		ชะวาลิต

14.	นางสาวศศิกาญจน์		ข�าทับ

15.	เด็กชายศิริพร		กาบทอง

16.	นางสาวสุธิกานต์		แก้วนิ่ม

17.	เด็กหญิงสุพรรษา		อยู่สนิท

18.	เด็กหญิงอรปรียา		มีพลาย

19.	เด็กหญิงเมทนี		หิริโอ

ท.8 แบนด์ คว้าเหรยีญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุง่ 

งานศลิปหตักรรมนกัเรียน ระดับภาคเหนอื 
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	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมคณะผูบ้รหิารเทศบาล	และพนกังานเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล

นครนครสวรรค์	ร่วมกันมอบเงินให้แก่	ฮาย	อาภาพร	นครสวรรค์	และยิง่ยง	ยอดบวังาม	ในโอกาสทีเ่ดนิ	-	วิง่	เพือ่รณรงค์รบัมอบเงนิ

จากชาวนครสวรรค์สมทบทุนโครงการ	“ก้าวคนละก้าว”	ของ	ตนู	บอดีส้แลม

	 วนัจนัทร์ที	่27	พฤศจกิายน	2560	เวลา	09.30	น.	นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนาง

จนิตนา	เสรภีาพ	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	รบัมอบโล่หน่วยงานสนบัสนนุการจดังานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ในส่วนภมิูภาคและ	รบัมอบเกยีรตบิตัรตลาดสดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลอืกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จากนายธนาคม	จงจริะ	

ผูว่้าราชการจังหวดันครสวรรค์	ณ	ห้องประชุมนวิาสธรรมขันธ์	501	ศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์

	 นายจิตตเกษมณ์	 นโิรจน์ธนรฐั	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 	 พร้อมด้วยนายธน	ู ชวีนิโชตมิา	 สมาชกิสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์	และประชาชนร่วมในพธิเีปิดโครงการนายสารพดัช่างเคล่ือนที	่ณ	วดัสคุตวราราม	จงัหวัดนครสวรรค์	โดยมนีายกติตพิฒัน์	

เตชะพหลุ	รองอธบิดกีรมราชทณัฑ์	เป็นประธานในพิธแีละนาย	วชิยั	โชตปิฏเิวชกลุ	ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�ากลางนครสวรรค์	กล่าวรายงาน	

โครงการดงักล่าวเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกบัเรอืนจ�ากลางนครสวรรค์	จดัขึน้เพ่ือให้ผูต้้องขงัได้บ�าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคม
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	 เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข	 3	 และพยาบาล

วิชาชีพ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ตรวจเยี่ยมดูแลภาวะสุขภาพ

และให้การพยาบาลในผูป่้วยภาวะพึง่พงิ	และผูส้งูอายโุรคเรือ้รงั

	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์	ครั้งที่	6/2560

	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	กจิกรรม

วนัพ่อแห่งชาต	ิประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยในพธิจีดัให้มกีารมอบใบประกาศเกยีรตคุิณให้แก่พ่อดเีด่นในระดบัเทศบาลนคร

นครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	122	ท่าน

	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	กจิกรรม

วนัพ่อแห่งชาต	ิประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	โดยในพธิจีดัให้มกีารมอบใบประกาศเกยีรตคุิณให้แก่พ่อดเีด่นในระดบัเทศบาลนคร

นครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.2560	จ�านวน	122	ท่าน
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	 กฎหมายเป็นสิ่งที่เราจ�าเป็นต้องรู้	 เพราะกฎหมาย

ทุกเรื่องมีผลบังคับใช้กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย	บุคคลจะแก้ตัวว่า

ไม่รูก้ฎหมายเพือ่ให้พ้นจากความรบัผดิในทางอาญาไม่ได้	เราจงึ

จ�าเป็นต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมายเพือ่นทีจ่�าได้น�าไปใช้ให้ถกู

ต้อง	และไม่ท�าผิดกฎหมาย

	 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ	 เป็นกฎหมายเก่ียวกับ

อาวุธปืนที่เราควรท�าความเข้าใจ	 หากเราต้องการท่ีจะมีปืนไว้

ป้องกนัตวั	การทีจ่ะมปืีนไว้ในครอบครองกจ็�าเป็นต้องรู้เกีย่วกบั

กฎหมายอาวุธปืน	เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 “อำวุธป ืน” 	 ตามพระราชบัญญัติอา วุธป ืนฯ	

หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด	 ซ่ึงใช้ส่งเครื่องกระสุน

ปืนโดยวธิรีะเบดิ	หรือก�าลงัดนัของแก๊สหรอือดัลม	หรอืเครือ่งกล

ไกอย่างใด	 ซึ่งต้องอาศัยอ�านาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วน

ใดของอาวุธนั้นๆ	 ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส�าคัญและได้ระบุไว้ในกฎ

กระทรวง

	 ดังนั้นพวกปืนท่ีไม่อาจท�าอันตรายถึงกับสาหัสเช่น

ปืนเด็กเล่น	 ปืนยิงนก	 ปืนแบบบีบีกัน	 จึงไม่ใช่อาวุธปืนในทาง

กฎหมาย	แต่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน

	 การจ�ามอีาวธุปืนไว้ในครอบครองโดยมกีรรมสทิธิเ์ป็น

เจ้าของอาวุธปืนนั้น	จะต้องมีการขออนุญาตในการครอบครอง

ให้ถูกต้อง	ถ้าในกรุงเทพฯ	ก็ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อนายทะเบียน

ตามท้องที่

	 ในบางกรณีท่ีมีอาวุธปืนไว้โดยไม่ได้ต้องการท่ีจะน�า

มาใช้ป้องกันตัว	แต่ต้องการเก็บไว้สะสมโดยไม่มีการใช้งานตาม

กฎหมายก็ต้องมีการขออนุญาตเช่นกัน	โดยต้องขออนุญาตให้มี

อาวธุปืนเพ่ือเก็บ	การทีจ่ะมอีาวธุปืนเพือ่เกบ็	ต้องเป็นอาวุธปืนที่

นายทะเบยีนลงความเหน็ว่าช�ารดุ	จนยงิไม่ได้แล้ว	หรอืเป็นอาวธุ

ปืนแบบโบราณทีม่อีายยุาวนาน	หรอืเป็นอาวธุปืนท่ีได้รบัรางวลั

จากการแข่งขับยงิปืนในทางราชการ	อย่างไรก็แล้วแต่	ห้ามบรรจุ

กระสนุในอาวธุปืนทีม่ไีว้เพือ่เกบ็และห้ามยงิอาวธุปืนนัน้อกีด้วย

	 ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน	และเครื่องกระสุนปืน	เรียก

ว่า	ใบ	ป.3

	 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

เรียกว่า	ใบ	ป.4

	 การออกใบอนุญาตให้มีหรอืใช้อาวธุปืนนัน้	จะออกให้

ในกรณีเพื่อใช้ป้องกันตนเองและทรัพย์สิน	เพื่อใช้เล่นกีฬา	หรือ

เพื่อใช้ในการล่าสัตว์	และจะไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีหรือใช้

อาวุธสงคราม	ใบอนุญาตหนึ่งใบจะออกให้ส�าหรับอาวุธปืนหนึ่ง

กระบอกเท่านั้น

	 ส�าหรับกรณต่ีอไปนีจ้ะไม่มกีารออกใบอนญุาตให้เดด็ขาด

	 1.	ผูท้ีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ	คอื	อายยุงัไม่ครบ	20	ปีบรบิรูณ์

	 2.	 ผู้ที่เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือเสมือนไร้ความ

สามารถ

	 3.	 ผู้ท่ีไม่มีอาชีพหรือรายได้หรือคนจรจัดที่ไม่มีที่อยู่

เป็นหลักแหล่ง

	 4.	 ผู้ขออนุญาตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องที่

นั้นน้อยกว่า	6	เดือน

	 ก่อนทีเ่ราจะซ้ืออาวธุปืน	เราต้องมาขอท่ีนายทะเบยีน

ก่อน	จะไปซื้อที่ร้านโดยไม่มใีบอนุญาตให้ซือ้ไม่ได้	นายทะเบียน

จะออกใบอนญุาตให้ซ้ืออาวธุปืน	ทีเ่รยีกว่า	ใบ	ป.3	เมือ่เราได้ซือ้

อาวุธปืนมาแล้วก็ต้องน�าอาวุธปืนนั้นไปให้นายทะเบียนตรวจ

สอบความถกูต้อง	เมือ่นายทะเบยีนตรวจสอบแล้วเหน็ว่าถกูต้อง

ตามกฎหมายกจ็ะออกใบอนญุาตให้มแีละใช้อาวธุปืนอย่างถาวร	

หรือใบ	ป.4

	 การโอนอาวุธปืนหรือเปล่ียนมือผู้ถือปืนนั้นท�าได้แต่

ผู้รับโอนต้องมีใบอนุญาต	หรือกรณีที่เราเป็นทายาทผู้ตายที่ได้

รับมรดกเป็นอาวุธปืน	 ก็ต้องไปแจ้งนายทะเบียนเรื่องการตาย	

พร้อมทั้งขอใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้น	(ใบ	ป.4)	ซึ่งนาย

ทะเบยีนกจ็ะพจิารณาว่าคณุมคีณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัตามกฎหมาย

หรือไม่	ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะออกใบอนุญาตให้

	 การมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินนั้น	 เรา

ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ	 มีสติ	 และระมัดระวัง	 อย่าใช้เกิน

สมควรแก่เหตุ	 ควรใช้เมื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินพอสมควร

แก่เหต	ุเพือ่ให้ตวัเราและครอบครวัเราปลอดภยั	ใช้ให้ถกูวธิแีละ

ถูกกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรา	แต่ถ้าใช้โดยผิดวิธีและถูก

กฎหมายก็จะเป็นโทษต่อตัวเรา	และเป็นภัยต่อสังคมแน่นอน

กฎหมายอาวุธปืน
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7 โรคส�าคัญปี 2561 กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรค เฝ้าระวัง

โรคไข้เลือดออก ซ่ึงการพยากรณ์โรค	 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	 ตลอดทั้งปีประมาณ	 50,000	 ราย	

และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน-กันยายน	ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงพบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยง	35	จังหวัดทั่ว

ประเทศ	ซึ่งประชาชนสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ด้วยการก�าจัดยุงลายตามมาตรการ	“3	เก็บ	ป้องกัน	3	โรค”	คือ	

1.เก็บบ้าน	2.เก็บขยะ	และ	3.	เก็บน�้า	เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไข้หวัดใหญ	่การพยากรณ์คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ	220,000	ราย	โดยจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝน	กรม

ควบคุมโรค	ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ	“ปิด	ล้าง	เลี่ยง	หยุด”	ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	

โรคมือ เท้า ปาก	 การพยากรณ์โรคคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ	94,000	 ราย	 โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน–

กันยายน	ซึ่งโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับน�้ามูก	น�้าลาย	และอุจจาระของผู้ป่วย	ส�าหรับวิธีป้องกันนั้น	 รักษาความ

สะอาดร่างกาย	หมั่นล้างมือบ่อยๆ	และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน	หากมีเด็กในสถานศึกษาป่วยต้องแยกเด็กป่วยออก	ให้ผู้

ปกครองรับกลับบ้านและพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ		

โรคตาแดง		การพยากรณ์โรค	คาดว่าจะมผีูป่้วยประมาณ	146,000	ราย	โดยเฉพาะในช่วงเดอืนมถินุายน-กนัยายน	

โรคนี้ติดต่อง่ายจากการสัมผัสกับน�้าตา	หรือติดจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน	หลังติดเชื้อประมาณ	1-2	วัน	จะ

มีอาการระคายเคืองตา	ปวดตา	น�้าตาไหล	แสบตาเวลาถูกแสง	มีขี้ตามากกว่าปกติ	ผู้ที่เป็นโรคนี้	ให้ใช้กระดาษทิชชู

เช็ดขี้ตา	ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ	ไม่ควรขยี้ตา	อย่าให้แมลงวันแมลงหวี่ตอมตา	แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

โรคตาแดง		การพยากรณ์โรค	คาดว่าจะมผีูป่้วยประมาณ	146,000	ราย	โดยเฉพาะในช่วงเดอืนมถินุายน-กนัยายน	

โรคนี้ติดต่อง่ายจากการสัมผัสกับน�้าตา	หรือติดจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน	หลังติดเชื้อประมาณ	1-2	วัน	จะ

มีอาการระคายเคืองตา	ปวดตา	น�้าตาไหล	แสบตาเวลาถูกแสง	มีขี้ตามากกว่าปกติ	ผู้ที่เป็นโรคนี้	ให้ใช้กระดาษทิชชู

เช็ดขี้ตา	ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ	ไม่ควรขยี้ตา	อย่าให้แมลงวันแมลงหวี่ตอมตา	แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

โรคอาหารเป็นพิษ		การพยากรณ์โรคคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ	100,000	ราย	โดยเฉพาะในช่วงต้นปีถึงกลาง

ปี	โดยกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนใช้มาตรการ	“สุก	ร้อน	สะอาด”	จะช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นพิษได้

โรคไข้ฉี่หน	ู	การพยากรณ์โรคคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ	5,000	ราย		โดยให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน�้าย�่าโคลนที่

ชืน้แฉะ	หากจ�าเป็นควรสวมรองเท้าบูท๊หรอืถงุพลาสตกิสะอาดทีห่าได้ในพืน้ที	่เพือ่ป้องกนัไม่ให้เท้าสมัผสัน�า้หรอืดนิ

โดยตรง	หากมีบาดแผลที่เท้าหรือที่บริเวณขา	ขอให้ใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุที่กันน�้าได้	ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกัน

น�้าเปียกแผล

โรคเมลิออยโดสิส	 การพยากรณ์โรคคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ	 3,000	 ราย	 โดยในช่วงฤดูฝนอาจมีผู้ป่วย

ประมาณ	200-300	รายต่อเดือน	โรคนีต้ิดต่อจากการสัมผัสดินหรือน�้าทีป่นเปื้อนเชื้อ	เชื้อเข้าทางบาดแผล	การส�าลัก

หรือกลืนน�้า	หรือหายใจเอาละอองฝุ่นของดินที่มีเชื้อ

1

2
3

4

5

6

7

8
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เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกระตุ้นสังคม 

ให้ตระหนักถึงภัยของปัญหาขยะและของเสียต่อสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เปิดเผยว่า	ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้จดัท�า	

“โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”	มีวัตถุประสงค์	เพื่อกระตุ้นเตือนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ของประเทศ	โดยใช้หลัก	3	RS:	Reduce	Reuse	และ	Recycle	คือ	การใช้น้อย	ใช้ซ�้าและน�ากลับมาใช้ใหม่	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ

กบัการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน	เริม่จากการปลกูฝังจติส�านกึรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในวยัเดก็	การเรยีนรูจ้ากการปฏิบตักิจิกรรม	เพือ่

รักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน	การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 โดย

สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	 ส�านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 ชั้น	 1	 เทศบาลนครนครสวรรค	์											

ในวันและเวลาราชการ	

คุณสมบัติ

1.	มีสัญชาติไทย

2.	มีอายุไม่ต�่ากว่า	7	ปีบริบูรณ์

3.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

4.	 มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม

ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 รวมถึงการ

ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักฐำนในกำรสมัคร

1.	ส�าเนาบัตรประชาชน	จ�านวน	1	ฉบบั	พร้อมรปูถ่ายหน้า

ตรงขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป

2.	ผู้สมัครที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครอง

ลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
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... ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

                      น่ากลัวกว่าที่คิด ...

สภาพปัญหาและสาเหตกุารทจุรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	เกดิจากปัญหาด้านงบ

ประมาณ	การท�าบัญชี	การจัดซื้อจัดจ้าง	และการเงินการคลัง	เพราะมีช่องว่างการบริหารด้านการคลังโดยเฉพาะการ

จัดซื้อจัดจ้าง	สาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติ	หรือไม่ท�า			ตามระเบียบ	และอ้างว่าไม่

ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดท�าและไม่จัดท�า	โดยในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดท�า	ซึ่งก่อให้เกิดการทุจริต

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่เกิดจากตัวบุคคล	

โดยผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนได้ใช้ต�าแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์

สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์	

ซึ่งหมายถึง	 การขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการใช้ช่องทางชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่เกิดการขาดความรู้

ความเข้าใจ	และขาดคุณธรรมจริยธรรม

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่เกิดจากช่องว่าง

ของระเบียบและกฎหมาย	ซึ่งเกิดจากช่องว่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ 	ที่ยังไม่มีความชัดเจนและมีความรัดกุม

เพียงพอ

สภาพปัญหาและสาเหตุการทจุรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	ทีเ่กิดจากการตรวจสอบ

ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ	จากการศึกษาพบว่า	ผู้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่เป็น	สตง.	เพียงหน่วยงานเดียวมีก�าลังคนไม่เพียงพอไม่สามารถลงไปตรวจได้			ทุกพื้นที่	ในส่วนของส�านักงาน	ป.ป.ช.	

กม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกัน	ส่วนฝ่ายสภาท้องถิน่โดยส่วนใหญ่กลายเป็น		กลุม่เดยีวกบัผูบ้รหิารท้องถิน่จงึท�าให้สมาชกิสภา

ท้องถิ่นท�าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่เกิดจากอ�านาจ

บารมี	อิทธิพลท้องถิ่น	จากการศึกษาพบว่า	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออ�านาจที่ส่งผลให้

เกดิการทจุรติได้	โดยเฉพาะอทิธพิลและอ�านาจของฝ่ายการเมอืงทีค่รอบง�าหรอืสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าทีห่รือ

ข้าราชการท้องถิ่น

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	(อปท.)	เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข	และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	เทศบาลนครนครสวรรค์		จึงได้

จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี	(พ.ศ.	2561	–	2564)	ขึ้น	และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่		25	กรกฎาคม	2560		

สาเหตุที่ 1

สาเหตุที่ 2

สาเหตุที่ 3

สาเหตุที่ 4

สาเหตุที่ 5

สาเหตุที่ 6

สาเหตุที่ 7
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ก�าหนดการช�าระภาษี ประจ�าปี 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
1.	โรงเรือนกับที่ดิน	ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ	และ
2.	 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	 กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับสิ่งปลูก

สร้างนั้น
โรงเรือน	หมายถึง	บ้าน	ตึกแถว	อาคาร	ร้านค้า	ส�านักงาน

บริษัท	ธนาคาร	โรงแรม	โรงภาพยนตร์	โรงพยาบาล	โรงเรียน
แฟลตหรืออาพาร์ทเม้นท์	คอนโดมเินยีม	หอพกั	คลงัสนิค้า	ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ	หมายถึง	ท่าเรือ	สะพาน	อ่างเก็บ
น�้า	 ถังเก็บน�้ามัน	 คานเรือ	 ซ่ึงมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดิน
เป็นการถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ	
หมายถงึ	ทีด่นิซึง่ปลกูโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างอย่างอืน่ๆ	และ
บรเิวณต่อเนือ่งกัน	ซึง่ตามปกตใิช้ไปด้วยกนักบัโรงเรอืนหรอืส่ิง
ปลูกสร้างนั้น	ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	คือ	ผู้รับประเมิน	อันหมายถึง
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

หลักฐำนที่ต้องน�ามาแสดง	ดังนี้
1.		ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
2.		หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร	
3.		สัญญาเช่า,	หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์
4.		บัตรประจ�าตัวประชาชน
กำรประเมินภำษีโรงเรือนและท่ีดิน	 	 	 	 เจ้าพนักงานจะ

ท�าการประเมินภาษีจากค่ารายปี	ค่ารายปี		หมายถึง		จ�านวน
เงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

อัตรำค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน	 	 	 	 	ผู้รับประเมินจะต้อง
เสียค่าภาษี	ในอัตราร้อยละ	12.5	ของค่ารายปี

กำรช�ำระเงิน						เมื่อผู้รับประเมิน	(เจ้าของทรัพย์สิน)	ได้
รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี	(ภ.ร.ด.8)	จะต้องช�าระค่าภาษี		
ณ	ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง	ภายใน	30	วัน	นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง

กำรยื่นอุทธรณ	์			กรณีที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมิน
ค่าภาษแีล้วไม่พอใจในการประเมนิค่าภาษีให้ยืน่ค�าร้องขอให้
พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่	ภายใน	15	
วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี	จะมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

กำรไม่ช�ำระภำษีภำยในก�ำหนดเวลำ
กรณีที่ผู้รับประเมินไม่ช�าระค่าภาษีภายในก�าหนดระยะ

เวลาที่กฎหมายก�าหนด	จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
1.	ถ้าค้างช�าระเกิน	1	เดือนนับแต่วันพ้นก�าหนด	จะต้อง

เสียเงินเพิ่มร้อยละ	2.5	ของค่าภาษีที่ค้าง
2.	ถ้าค้างช�าระเกิน	1	เดือนแต่ไม่เกิน	2	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	5	ของค่าภาษีที่ค้าง
3.	ถ้าค้างช�าระเกิน	2	เดือนแต่ไม่เกิน	3	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	7.5	ของค่าภาษีที่ค้าง
4.	ถ้าค้างช�าระเกิน	3	เดือนแต่ไม่เกิน	4	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	10	ของค่าภาษีที่ค้าง
บทก�ำหนดโทษ
ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายใน

ก�าหนด	 ผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
ร้อยบาท
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ภาษีบ�ารุงท้องที่

ภาษีบ�ารุงท้องที่	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก	“ที่ดิน”	ซึ่งหมาย
ถึง	พื้นที่ดิน	พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน�้าด้วย

ขั้นตอนกำรช�ำระภำษีบ�ำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต ้องเสียภาษียื่นแบบแสดง

รายการเพือ่เสียภาษี	(ภ.บ.ท.5)	ณ	ส่วนพฒันารายได้	ส�านกัการ
คลัง	เทศบาลนครนครสวรรค์ทุกรอบระยะเวลา	4		ปี

กรณบีคุคลใดเป็นเจ้าของทีด่นิขึน้ใหม่หรอืจ�านวนเนือ้ทีด่นิ
เดมิ	เปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ	
ภายใน	30	วนั		นบัจากวนัทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิข้ึนใหม่หรอืจ�านวน
เนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

กำรไม่ยื่นแบบและช�ำระภำษีภำยในก�ำหนด
กรณีไม่ยื่นแบบ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดจะ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	10	ของเงินค่าภาษี
กรณีไม่ช�ำระภำษี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดจะ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	2	ของเงินค่าภาษี
กำรลดหย่อน
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลาย

แปลงทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และใช้ทีด่นินัน้เป็นที่
อยู่อาศัยของตน	เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรม
ของตนให้ลดหย่อน	ไม่ต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่	50	ตารางวา

ภาษีป้าย

ภำษีป้ำย	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย	 อันหมายถึง	 ป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่น	 	 เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้	 ที่วัตถุ
ใดๆ	ด้วยอกัษรภาพหรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีนแกะสลกัจารกึหรอื
ท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กรณีติดตั้งป้ำยใหม	่จะต้องยื่นแบบ	ภ.ป.1	ภายใน	15	วัน		
นับแต่วันที่ติดตั้ง

กำรช�ำระเงินค่ำภำษี
ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องช�าระค่าภาษีภายใน	15	วัน	นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะช�าระภาษีในวันท่ียื่นแบบ
เลยก็ได้

อัตรำค่ำภำษีป้ำย
ป้ายประเภทที่	 1	หมายถึง	ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน	 ให้คิด

อัตรา	3	บาท	ต่อ		500		ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่	2	หมายถึง	ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด
อัตรา	20	บาทต่อ	500	ตารางเซนติเมตร		

ป้ายประเภทที่	3	หมายถึง	 (ก)	ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่า
จะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ	หรือไม่	หรือ	(ข)	ป้ายที่มีอักษร
ไทยบางส่วนหรอืท้ังหมดอยูใ่ต้หรอืต�า่กว่าอกัษรต่างประเทศให้
คิดอัตรา	40	บาทต่อ	500	ตารางเซนติเมตร

เมือ่ค�านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้วถ้ามอีตัราภาษตี�า่กว่าป้ายละ	
200	บาท	ให้เสียภาษีป้ายละ	200	บาท

กำรไม่ยื่นแบบและช�ำระภำษีภำยในก�ำหนด
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก�าหนดจะต้อง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	10	ของค่าภาษี
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช�าระเงินค่าภาษีภายในก�าหนด

จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	2	ของค่าภาษี

ส�านักการคลัง เปิดบริการรับช�าระภาษีฯ ในช่วงพักของวันราชการ

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น. และทุกวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

0-5621-9555 ต่อ 2305 , 2306 หรือ 

0-5621-9532 – 3 โทรสาร. 0-5621-9529
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วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

ก�าหนดการกิจกรรมปั่นวัดใจ มังกรปากน�้าโพ ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

เวลา	10.00	น.		 เริ่มท�าการเปิดรับลงทะเบียน	นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม	พร้อมรับเสื้อล่วงหน้า

	 	 ณ	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

เวลา	18.30	น.		 เริ่มกิจกรรม	Night	Trip	ขบวนนักปั่นจักรยาน	และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	

	 	 ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่จัดขึ้น	เพื่อเก็บบรรยากาศยามค�่าคืน	ในตัวเมืองนครสวรรค์	

	 	 ไว้เป็นภาพความประทับใจ	จากการต้อนรับของภาคประชาชนนครสวรรค์

	 	 ตามจุดแลนดมาร์คส�าคัญของตัวเมืองนครสวรรค์

เวลา	05.30	น.		 ลงทะเบียนรายงานตัวนักปั่นจักรยาน	พร้อมรับประทานอาหารเช้า	และเครื่องดื่ม	

	 	 ณ	บริเวณอาคารส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

เวลา	07.30	น.		 เริ่มท�าการปล่อยตัวแบบ	Rolling	Start

เวลา	11.00	น.		 พิธีมอบเหรียญรางวัล	และของที่ระลึกแก่นักปั่นจักรยานที่เข้าจุด	Finish

	 	 พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน	และเครื่องดื่ม	ณ	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


