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	 ภาพของกลุม่เดก็	ๆ 	ทีต่่างก�าลงัช่วยกนัค้นหา
รูปภาพสัญลักษณ์	ต่างๆ	ตามประโยคที่วิทยากรก�าลัง
บรรยายออกมานัน้	เป็นส่วนหนึง่ของ	กจิกรรม	English	
Camp	โครงการ	the	set	foundation	English	camp	
ที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม	(ท.7)	โรงเรียน
ในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์จดัขึน้มา	เพือ่ส่งเสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก	ๆ	ระดับชั้นมัธยมศึกษา	
กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าแสดงออก	และสามารถน�าไปใช้
ในชีวิตประจ�าวันได้	 โดยกิจกรรมนั้นจะให้นักเรียนได้
สนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันกับครูต่าง
ชาติ	 และครูผู้ช�านาญทางด้านภาษาอังกฤษ	 เป็นการ
ฝึกให้นักเรียนได้ฟังส�าเนียงและกล้าที่จะสนทนากับ
ชาวต่างชาต	ินอกจากนี	้น้องๆ	ยงัได้ร่วมกันท�ากจิกรรม
ตามแต่ละฐานการเรียนรู้	มีด้วยกันทั้งหมด	6	ฐานการ
เรียนรู้	ประกอบด้วย
ฐานที่	 1	 การเดาค�าศัพท์จากประโยค	 (Guess	 the	
words)		
ฐานที่	2	ทายค�าศัพท์จากภาพ		(Who	am	I)	
ฐานที่	3		การบอกทิศทาง	(Direction)
ฐานที่	4	ตอบค�าถามจากประโยคพื้นฐานที่ก�าหนดให้		
(Hot	potato)
ฐานที่	5	ตอบค�าถามจากภาพยนตร์	(Movie)	
ฐานที่	 6	 เติมค�าศัพท์ให้สมบูรณ์จากเพลงท�าก�าหนด
ให้		(Song)	ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนอกจาก
ฝึกฝนให้กบันกัเรยีนแล้ว	ยงัช่วยเสรมิสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนให้เกิดความสนุกสนานน่าเรียน
ยิ่งขึ้น

เทศบาลนครนครสวรรค์เสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

ท�ากิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียน “English Camp”
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เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ

 เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากตะกอนจุลินทรีย์ 

	 ต้นไม้สีเขียวหลากสายพันธ์ข้ึนเรียงรายอยู่รอบบ่อบ�าบัดน�้าเสียที่เห็น
อยู่นี้	 เป็นผลพวงจากบ่อบ�าบัดน�้าเสียหรือโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า	เทศบาลนคร
นครสวรรค์	หลายคนอาจสงสยัหรอืมคี�าถามอยูใ่นใจ	โดยจดุเริม่น้ันมาจากน�า้เสยี
จากแหล่งชุมชนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่มารวมอยู่	ณ	บ่อบ�าบัดน�้าเสียหรือโรงปรับปรุง
คุณภาพน�้า	 ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาของทางเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยจะผ่าน			
ขัน้ตอนการบ�าบดัก่อนถกูปล่อยลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา	เพือ่เป็นอกีทางหนึง่ในการ
ช่วยลดมลพิษทางน�้า	เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน		
	 จากกระบวนการการบ�าบัดในแต่ละขั้นตอนของโรงปรับปรุงคุณภาพ
น�้าแห่งนี้	 ตะกอนจุลินทรีย์ท่ีถูกคัดแยกออกมาน้ัน	 เพื่อมิให้ศูนย์เปล่าถูกน�ามา
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร	น�ามาปรับปรุงให้อยู่ในรูปของสารปรับปรุงดิน	
หรือสารตั้งต้นในการท�าปุ๋ย	 ธาตุอาหารในตัวตะกอนมีค่า	 KPN	 ฟอสฟอรัส	 ,	
โพแทสเซียม	,	ไนโตรเจน	ที่พบในสูตรปุ๋ยทั่วไป	ซึ่งท�าการผลิตมาเป็นระยะเวลา
กว่า	8	ปีแล้ว	โดยท�าในช่วงที่มีแดดและเว้นช่วงในฤดูฝนเนื่องจากไม่สามารถน�า
ออกมาผึ่งแดดได้	 จะอยู่ในรูปของปุ๋ยชนิดผงและปุ๋ยชนิดน�้า	 โดยทางเจ้าหน้าที่
ของบ่อบ�าบัดจะน�ามาปรับปรุงดิน	 ส่งผลให้เกิดต้นไม้สีเขียวเรียงรายอยู่รอบบ่อ
บ�าบัดสร้างความสดชื่นให้แก่คนโดยรอบอีกท้ังยังเป็นการช่วยสร้างมลภาวะ
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้	 ส�าหรับใครที่ต้องการสารปรับปรุง
ดิน	สามารถมาขอรับได้ฟรี	ที่บ่อบ�าบัดหรือโรงปรับปรุงคุณภาพน�้าเทศบาลนคร
นครสวรรค์
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1.	ด.ญ.	ชลธิชา	สีหาทับ	โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
			รุ่นน�้าหนัก	44	กก.	หญิง	ได้	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง
2.	ด.ญ.	สุชาดา	สุขเกษม	โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
			รุ่นน�้าหนัก	48	กก.หญิง	ได้	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	
3.	น.ส.	กลมลักษณ์	สิงหราน	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
			รุ่นน�้าหนัก	69	กก.	หญิง	ได้	1	เหรียญเงิน		2เหรียญทองแดง
4.	น.ส.เยาวลักษณ์		จันดี		โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
			รุ่นน�้าหนัก	75	กก.	หญิง	ได้	1	เหรียญทองแดง
5.	นายทศวรรษ	ศรีเดือน	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
			รุ่นน�้าหนัก	50	กก.	ชาย	ได้	3	เหรียญเงิน
6.	นายสราวุธิ	อิสระ	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
			รุ่นน�้าหนัก	85	กก.	ชาย	ได้	3	เหรียญทอง

นักกีฬายกน�้าหนักโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

คว้าเหรียญการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39  ขุนด่านเกมส์

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์		
แสดงความยินดีแก่คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬายกน�้าหนัก
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ที่สามารถคว้าเหรียญ
รางวัลจาก	การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ	
ครั้งที่	39	ขุนด่านเกมส์	จ.นครนายก	มาได้ถึง	5	เหรียญทอง	
6		เหรียญเงิน	และ	5	เหรียญทองแดง	ประกอบด้วย
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ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

ทรัพย์สินประเภทใดที่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน
	 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง	 และท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น	 โดยมีเงื่อนไขว่าในปีภาษีที่ผ่านมาได้มีการใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไปในกิจกรรมดังนี้		คือ	ให้เช่า		ใช้เป็นที่ค้าขาย		ใช้เป็นที่ไว้สินค้า	-	คลังสินค้า		ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม		

ให้ญาติ	บิดา	มารดา	บุตร	หรือผู้อื่นอยู่อาศัย		ใช้ประกอบกิจการอื่นๆ	เพื่อหารายได้	และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายค่ะ

ทรัพย์สินประเภทใดที่ไม่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
	 พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน		ทรัพย์สินของรัฐ			ที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล	หรือสาธารณะ	และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง		โรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ		ซึ่งประกอบกิจการไม่ใช่เพื่อผลก�าไรส่วน

บุคคล		ศาสนสมบัติใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์		โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	ที่ปิดไว้ตลอดปี		และเจ้าของไม่

ได้อยู่เอง		หรือให้ผู้อื่นอยู่ยกเว้นคนเฝ้าโรงเรือน		หรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง		ไม่ได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า		

หรือประกอบอุตสาหกรรม		หรือกิจการเพื่อหารายได้		โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น		ตัวอย่างเช่น

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนคือใคร
	 ในกรณทีัว่ไปแล้วเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรพัย์สนิทีต้่องเสยีภาษ	ีคอืผูม้หีน้าทีเ่สียภาษี	

ยกเว้นกรณีที่ที่ดินและโรงเรือน	อาคาร	หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นคนละเจ้าของกัน	ก�าหนดให้

เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร	โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีค่ะ

บ้านพักอาศัยที่เจ้าของอยู่อาศัยเองโดยไม่ได้ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ	อุตสาหกรรม	หรือคลังสินค้านั้น...	
จะได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เงินภาษีทุกบาทมีค่า...เพราะน�ามา...ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์กำรคิดค�ำนวณอัตรำค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน  คิดอย่ำงไรนะ ?
							 ตามกฎหมาย		ก�าหนดให้ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ	12.5	ของค่ารายปี	(ค่าเช่าหรือรายได้ที่ได้รับในปีที่ล่วง

มาแล้ว)	ค่ะ	ขั้นตอนต่อไปเรามาศึกษากันต่อนะคะ

ขั้นตอนกำรช�ำระเงิน
								 เมือ่ผูร้บัประเมนิ	(เจ้าของทรพัย์สนิ)	ได้รบัใบแจ้งการประเมนิค่าภาษ	ี(ภ.ร.ด.8)	จะต้องช�าระค่าภาษ	ี	ณ	ส่วนพฒันารายได้		ส�านัก

การคลัง	เทศบาลนครนครสวรรค์	ชั้น	2	วันจันทร์	–	ศุกร์	ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	ถึงเวลา	16.30		น.	ไม่เว้นช่วงพักกลางวัน	ภายใน		30	วัน	

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่ะ
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	 ซินเจียยู่อี่	ซินนี้ฮวดใช้	万事如意 新年发财 เวลาใหม่

ให้สมปรารถนา	ปีใหม่ให้โชคดี	เทศกาลตรุษจีนปีนี้ผมป้อมเทศกิจ

ขออวยพรให้ผูอ่้านทกุท่านมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงเงนิไหลนองทอง

ไหลมา	เจริญรุ่งเรืองความสุขสมปารถนาทุกประการ			

											 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเทศกาลตรุษจีนซึ่งในจังหวัด

นครสวรรค์ได้มีการจัดงานอันยิ่งใหญ่มากว่า	 100	 ปี	 ในชื่อว่างาน	

“งานประเพณีตรุษจีนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ”	 มุมเทศกิจใน

วารสารบ้านเราฉบับนี้จึงขอน�าเสนอใน	เรื่อง	ตลาดในปากน�้าโพ	ให้

ทกุท่านได้ทราบพอสงัเขปซึง่ผูเ้ขียนได้รบัฟังมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สมยัยงั

เดก็	และได้ศกึษาเพิม่เติมในสมยัเป็นนกัเรยีนหากข้อมลูคลาดเคลือ่น

หรือผิดพลาดประการใดขออภัยมา	ณ	ที่นี้

	 ตลาด	หมายถึง	สถานที่ที่ใช้ในการซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน

สนิค้าหรอืบริการ	ตลาดในปากน�า้โพนัน้เกดิจากการท่ีคนไทยในท้อง

ถิน่ร่วมกบัคนจีนอพยพมาจากประเทศจนีทางภาคตะวันออกเฉยีงใต้

ของจีน	ที่มาอาศัยในจังหวัดนครสวรรค์	ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางการค้า

ซึง่กันและกนัมายาวนานนบัร้อยปี		ตลาดบางแห่งเหลอืแต่ช่ือกลาย

เป็นชื่อของชุมชน	 ตลาดบางแห่งยังคงอยู่ถึงปัจจุบันและตลาดบาง

แห่งได้เปลี่ยนแปลงสภาพไป	

 1. ตลำดเรือและเรือนแพต้นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 ซึ่งเป็น

ตลาดดั้งเดิมเชื่อมระหว่างปลายแม่น�้าปิง	 ปลายแม่น�้าน่านและต้น

แม่น�้าเจ้าพระยาการค้าขายจะเป็นทางเรือหรือเรือนแพเพราะคน

ไทยในสมัยอดีตใช้การคมนาคมทางน�้าเป็นส�าคัญ	ตลาดนี้ได้เปลี่ยน

สภาพไปแล้วหลังจากมีการสร้างสะพานเดชาติวงศ์ในปี	2493	การ

ค้าขายจึงย้ายมาบนบกปัจจุบันเป็นตลาดริมเขื่อนเจ้าพระยา

 2. ตลำดใหม่	เป็นตลาดที่เชื่อมติดกับสถานีรถไฟปากน�้า

โพอยู่ในต�าบลแควใหญ่	 เป็นย่านที่คนจีน	 ที่อพยพมาในตอนแรก

อาศัยอยู่	 ความเจริญของตลาดใหม่ในสมัยนั้นนอกจากจะเป็นที่ท�า

มาค้าขายแล้วยังมีโรงสีไฟ	โรงเลื่อย	โรงไม้	แต่เนื่องเกิดจากน�้าท่วม

บ่อยครั้งประกอบกับในภายหลังมีการสร้างสถานีรถไฟนครสวรรค	์

(หนองปลิง)	รุ่นลูกรุ่นหลานของคนจีนจึงย้ายมาอยู่ฝั่งตลาดปากน�้า

โพ		สถานรีถไฟปากน�า้โพและตลาดใหม่จงึลดบทบาทลง	ในปัจจบุนั

ตลาดใหม่จึงเป็นเพียงชื่อชุมชน

 3. ตลำดลำว	 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตลาดปากน�้าโพ

ตั้งแต่โรงเรียนวิสุทธิศึกษาถึงโรงไฟฟ้าน�้าแข็งเหนือเดิม	ในสมัยก่อน

จะมีการล่องแพสินค้า	 เช่น	 ท่อนไม้	 ท่อนซุง	 เป็นต้น	 มาจากภาค

เหนือของประเทศไทยล่องมาตามล�าน�้าปิงมาข้ึนฝั่งบริเวณนี้	 คน

นครสวรรค์ในสมยันัน้จะเรยีกคนภาคเหนอืโดยรวมว่าคนลาวเหนอื	

จึงเป็นที่มาของค�าว่า	ตลาดลาวความเจริญในสมัยนั้นจะมีห้องแถว

เป็นไม้ค้าขายกนัตามเส้นทางถนนโกสีย์ปัจจบุนัยังพอมหีลงเหลอือยู่

บ้าง	มโีรงไฟฟ้าแห่งแรกในจงัหวดันครสวรรค์ทีเ่ป็นของเอกชน	และ

มแีพน�า้มนัขายให้กบัเรอืสนิค้าทีส่ญัจรผ่านไปมา	ในปัจจบุนัตลาดนี้

แห่งได้กลายมาเป็นชื่อของชุมชนตลาดลาว

	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเพียง	 3	 ตลาดก่อน	 ฉบับต่อไปจะน�า

เสนอตลาดอื่นต่อไป	สวัสดีครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 1

	ต้นแม่เจ้าพระยาในปัจจุบันที่เคยเป็น	ตลาดการค้าแห่งแรกของชาวปากน�้าโพ อาคารไม้ของชุมชนตลาดลาวที่ยังพอมีให้เห็นในปัจจุบัน



10

	 วนัพฤหัสบดีที	่11	มกราคม	2561	เวลา	12.00	น.	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เป็นการส่วนพระองค์	ในการเสวยพระกระยาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารหงษ์ฟ้า	อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดนครสวรรค์

	 นางจินตนา	 เสรีภาพ	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

	 นายสทุธวิชัร์	ทบัเจรญิ	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการอบรมเชงิปฏบัิติ
การพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ	พร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
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กิจกรรมการต้อนรับนักปั่น และ การปั่นจักรยาน Night Trip 

ปั่นวัดใจ มังกรปากน�้าโพ ครั้งที่ 3 The Colorful
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	 วนัพฤหัสบดทีี	่25	มกราคม	2561	เวลา	08.30	น.	นายสทุธวิชัร์	ทบัเจรญิ	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมคีรนีาคพรต	
เป็นประธานในพิธีสวนสนาม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	27	มกราคม	2561	ณ	ลานสนามหน้าโรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต	

	 กิจกรรมถนนเด็กเดิน	ครั้งที่	19	ณ	บริเวณลานเวทีด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยภายในงานพบซุ้มกิจกรรมและ
สินค้าจากฝีมือเด็ก	ๆ	บ้านบอล	การแสดงความสามารถ	ของเด็ก	ๆ	บนเวที	การประกวดวาดภาพสีชอล์ค	และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่เยาวชน

	 นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ร่วมประชุมโครงการ	
ปั่นไปไม่ทิ้งกัน	สานต่องานที่พ่อท�า	วันที่	23	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุม	3/1	เทศบาลนครนครสวรรค์
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	 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์	ครั้งที่	1/2561	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	3/3	ส�านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครู	ประจ�าปี	พ.ศ.2561	ใน
พธิภีายหลงัการประกอบพธิสีงฆ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ได้อ่านสารของ	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู	พร้อมกล่าวโอวาท	และขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา	พนักงานครู	และบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่	 อุทิศเวลาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกัน	

	 การแถลงข่าว	งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ	ประจ�าปี		2561	ฉลองเทศกาลตรุษจีน	จังหวัดนครสวรรค์
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	 ตัวอย่างการออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุชนิด
ปานกลาง	 และแบบสะสมซ่ึงใช้แรงกายไม่หักโหมในการ
ท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 และงานอดิเรก	 หรือการออกก�าลัง
กาย	เพื่อประกอบการงานตามอาชีพ	ที่เป็นการออกก�าลัง
กายเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง	
	 กจิกรรมทีเ่ลอืกท�าจะต้องท�าครัง้ละ	8	-	10	นาที	
รวมทัง้วนัไม่น้อยกว่า	30	นาท	ีเป็นเวลา	5	-	7	สปัดาห์	หรอื
ให้มีการเผาผลาญพลังงานอย่างน้อย	150	แคลลอรี่ต่อวัน	
เพื่อสุขภาพ	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอาย	ุ
ให้เลือกกิจกรรมตามก�าลัง	และความสามารถ	และความ
ถนัด	มีดังต่อไปนี้

การออกก�าลังกายในผู้สูงอายุ
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โดย	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน

กำรตรวจล�ำไส้เล็กด้วยวิธีกำรกลืนแคปซูลคืออะไร? 

	 การตรวจล�าไส้เลก็ด้วยวธิกีารกลนืแคปซูล	เป็นนวตักรรม

ล่าสุด	ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหาร	ด้วยการกลืน

แคปซูลติดกล้องบันทึกภาพขนาดจิ๋ว	 เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางเดิน

อาหาร	 กล้องชนิดนี้สามารถตรวจได้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของล�าไส้เล็ก

ในจุดที่การส่องกล้องโดยทั่วไปเข้าไม่ถึง	 ได้ผลการตรวจที่ละเอียด	

ถกูต้อง	แม่นย�าและมปีระสทิธภิาพ	เหมาะส�าหรบัการตรวจหาความ

ผิดปกติ	เช่น	มีอาการปวดท้องอยู่บ่อย	ๆ 	หรือปวดแบบบิด	ๆ 	ตรวจ

หาสาเหตุของโรคเท่าไหร่ก็ตรวจไม่พบ	โดยเฉพาะล�าไส้เล็ก	ซึ่งเป็น

ส่วนที่อยู่ลึกที่สุดยากต่อการตรวจหาโรค

แคปซูล หรือ แคปซูลเอ็นโดสโคป คืออะไร? 

	 แคปซูล	หรือ	“แคปซูลเอ็นโดสโคป”	เป็นวัสดุขนาดเล็ก

และเบา	ซึ่งมีลักษณะปลายมนโค้งเป็นพลาสติกใส	มีเลนส์	และตัว

ให้แสงสว่างในการถ่ายภาพ	 พร้อมด้วยตัวบันทึกภาพ	 โดยผู้เข้ารับ

การตรวจสามารถกลืนแคปซูลพร้อมน�้าได้อย่างสบาย	 ไม่ต้องเค้ียว	

หลังจากนั้นแคปซูลจะเดินทางไปตามส่วนต่าง	 ๆ	 ของระบบทาง

เดินอาหาร	 โดยเริ่มจากปากไปยังหลอดอาหาร	 กระเพาะอาหาร	

ล�าไส้เล็กตอนต้น	 ล�าไส้เล็กตอนกลางล�าไส้เล็กตอนปลาย	 ช่วงล้ิน

เชื่อมต่อก่อนถึงล�าไส้ใหญ่	กระพุ้งแรกของล�าไส้ใหญ่	และล�าไส้ใหญ่		

ซึง่จะบนัทกึภาพระบบภายในและส่งสญัญาณต่อเนือ่งเชือ่มเข้าเกบ็

บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพ	 ท�าให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้

อย่างสะดวกแม่นย�า	โดยในช่วงเวลา	8	ชัว่โมงระหว่างกลนืแคปซลูลง

ไปในท้องนัน้	ผูเ้ข้ารบัการตรวจสามารถทีจ่ะเคลือ่นไหว	หรอืท�างาน

ได้ตามปกต	ิและไม่มคีวามเจ็บปวด	ก่อนทีแ่คปซูลจะถกูถ่ายออกมา

พร้อมอจุจาระ	และเมือ่เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการวนิจิฉยันีแ้ล้ว	แพทย์จะ

น�าภาพและข้อมลูดงักล่าวไปวเิคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์	

เพื่อให้การรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�า	 และถูกต้องตรงจุด

สาเหตุของโรคต่อไป

ข้อบ่งชี้ในกำรตรวจ 

	 ภาวะซีดหรือโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุ	 หรือสงสัยว่า

อาจจะเกิดจากล�าไส้เล็กอาการท้องเสียเรื้อรัง

ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุสงสัยว่าจะมีเนื้องอกในล�าไส้เล็ก

ขั้นตอนกำรตรวจ 

	 ผูเ้ข้ารบัการตรวจจะกลนืแคปซลูขนาด	24x11	มลิลเิมตร	

ทีม่กีล้องขนาดจิว๋ตดิอยูพ่ร้อมน�า้	โดยไม่ต้องเค้ียว	จากนัน้แคปซูลจะ

เดินทางไปตามส่วนต่าง	ๆ	ของระบบทางเดินอาหาร	โดยอาศัยการ

บีบตัวของกระเพาะอาหารและล�าไส้	พร้อมกับถ่ายภาพและส่งเป็น

สัญญาณวิทยมุายงัชดุรบัสัญญาณทีต่ดิอยูบ่รเิวณหน้าท้องของผู้ป่วย

การตรวจวนิจิฉยัด้วยการใช้กล้องแคปซลูจะใช้เวลาทัง้หมดประมาณ	

8	ชั่วโมง	หลังการกลืนแคปซูลประมาณ	2	ชั่วโมง

ผูเ้ข้ำรบักำรตรวจสำมำรถรบัประทำนของเหลว หรอืขนมขบเคีย้ว

ได้บ้ำง

	 ระหว่างการตรวจผู้เข้ารับการตรวจสามารถท�ากิจกรรม

ต่างๆ	ได้ตามปกติ

กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำรับกำรตรวจ 

	 ก่อนการตรวจด้วยกล้องแคปซลู	ผู้เข้ารบัการตรวจต้องแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้	 การแพ้ยา	 และโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ให้แพทย์

ทราบ	รวมถึงหากเคยผ่าตัด	เช่น	ผ่าตัดหัวใจ	ผ่าตัดหน้าท้อง	เคยมี

การอักเสบของล�าไส้	ใส่	pacemaker	ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน�้า

และอาหารก่อนกลืนแคปซูล	 12	 ช่ัวโมง	 ผู้เข้ารับการตรวจต้องรับ

ประทานยาระบายก่อนการตรวจเพื่อเตรียมล�าไส้ให้ว่าง

ข้อดีของกำรตรวจล�ำไส้เล็กด้วยวิธีกำรกลืนแคปซูล 

	 ผูเ้ข้ารบัการตรวจไม่ต้องบอกซ�า้หรอืเจบ็ตวัจากการตรวจ

ด้วยวิธีแบบเดิมๆ	เช่น	การกลืนแป้งเอกซเรย์	กล้องแคปซูลสามารถ

หารอยโรคภายในล�าไส้เลก็	ในช่วงทีม่คีวามยาวมาก	และในจดุทีลึ่ก

มากได้	ไม่ต้องใช้ยาสลบ	สามารถเห็นภาพสีสามมิติของล�าไส้เล็กได้

โดยไม่ต้องผ่าตดั	แพทย์สามารถวนิจิฉยัอาการเจบ็ป่วยได้อย่างแม่นย�า	

ท�าให้สามารถเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้

ข้อจ�ำกัดและภำวะแทรกซ้อนของกำรตรวจล�ำไส้เล็กด้วยวิธีกำร

กลืนแคปซูล 

	 ภาวะล�าไส้อดุตนัจากการตบีแคบของล�าไส้	ซึง่เกดิได้จาก

การอกัเสบของล�าไส้	เคยผ่าตดัช่องท้องหรอืก้อนเนือ้งอก	ซึง่จะท�าให้

มีอาการท้องอืด	ปวดท้อง	และ/หรืออาเจียนขณะกลืนแคปซูล	หาก

มีอาการดังกล่าวควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

การกลืนกล้องแคปซูลเพื่อตรวจล�าไส้เล็ก

 (Capsule Endoscopy)
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 14	กมุภาพนัธ์	มคีวามส�าคญัอย่างไรนัน้	เชือ่ว่าผูค้นใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่	โดยเฉพาะอย่างยิง่คนในวยัแรกรุน่และวยั

หนุ่มสาวจะรู้จักกันดีว่า	วันนี้เป็นวันแห่งความรัก		และเป็นวันที่

ดอกกุหลาบสีแดงจะขายดีและมีราคาแพงเป็นพิเศษ	

	 แต่จะมีสักก่ีคนท่ีทราบถึงความเป็นมาของวันนี้ว่า...	

วันนี้แท้จริงแล้วมิได้เป็นวันแห่งความรักระหว่างเพศของคนวัย

หนุ่มสาวเท่านัน้		ผูเ้ขยีนจงึขอน�ามาประวตัมิาเล่าสูกั่นฟังสกันดิ...ว่า

	 เซนต์	วาเลนไทน์	หรอืนกับญุวาเลนไทน์นัน้เป็นพระที่

อยูใ่นกรุงโรมระหว่างศตวรรษที	่3	ในเวลานัน้กรงุโรมถกูปกครอง

โดยจักรพรรดิที่ชื่อว่า	 “คลอดิอุส”	 ซ่ึงมีนิสัยชอบข่มเหงผู้อื่น		

ท�าให้ไม่เป็นที่รักของประชาชนเท่าใดนัก	 จักรพรรดิคลอดิอุส

ต้องการสร้างกองทัพอันยิ่งใหญ่	 และหวังให้ชายชาวโรมันทั้ง

หลายอาสาสมัครเข้ามาเป็นทหารในการสงคราม		แต่ก็ไม่มีชาย

ใดมาสมัคร

		 จักรพรรดิคลอดิอุสคิดว่า	คงเป็นเพราะชายชาวโรมัน

ห่วงภรรยาและครอบครัว	 จึงออกกฎหมายห้ามจัดให้มีการ

แต่งงานหรืองานหมั้นใด	ๆ	 เกิดขึ้น	 ซึ่งท�าให้ประชาชนไม่พอใจ

รวมทั้งนักบุญวาเลนไทน์เองด้วย		

										 ในเวลาต่อมานักบุญวาเลนไทน์ได้จัดการแต่งงานให้

กับหนุ่มสาวหลายคู่ขึ้นอย่างลับ	ๆ	โดยภายในงานนั้นจะมีเพียง

เจ้าบ่าว	เจ้าสาว	และนกับญุเท่านัน้	พวกเขาจะกระซบิค�าสาบาน

และค�าอธษิฐานต่อกนั	และกต้็องคอยเงีย่หฟัูงเสยีงการเดนิตรวจ

ตราของเหล่าทหารด้วย	

										 แต่แล้วคืนหน่ึง	 ในขณะท่ีก�าลังท�าพิธีแต่งงานอยู่นั้น

เอง	 นักบุญวาเลนไทน์เกิดได้ยินเสียงผีเท้าของทหาร	 โชคดีที่คู่

บ่าวสาวนั้นหนีออกไปจากโบสถ์ได้ทัน	 แต่นักบุญวาเลนไทน์ถูก

จับขังคุกและถูกทรมานอย่างแสนสาหัส

	 ในขณะที่ถูกคุมขังเขาได้พบรักกับสาวตาบอด	ลูกสาว

ของผู้คุมในคุก	 ด้วยพลังของความรักและค�าอธิษฐาน	 ได้เกิด

ปาฏิหาริย์ดวงตาของสาวคนรักหายเป็นปกติ	 เม่ือความนี้ล่วงรู้

ถึงหูจักรพรรดิคลอดิอุส	 พระองค์จึงส่ังให้น�านักบุญวาเลนไทน์

ไปประหารชีวิต

		 ในคืนสุดท้ายก่อนถูกน�าไปประหารน้ัน	 เขาได้เขียน

จดหมายสัน้	ๆ 	เพือ่อ�าลาหญงิคนรกั	โดยลงท้ายในจดหมายฉบบั

นัน้ว่า		“Love	from	your	Valentine”	...จากวาเลนไทน์ของเธอ

	 เมื่อคนทั้งหลายทราบเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดความ

ประทับใจ	 	 จึงยึดถือเอาวันที่นักบุญวาเลนไทน์เสียชีวิต	 คือ

วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 ปี	 ค.ศ.	 270	 เป็นวันแห่งความรัก	 Saint									

Valentine’s	Day	หรอื	Valentine’s	Day	เป็นทีน่ยิมแพร่หลาย

ในยุโรป		อเมริกา		และทวีปเอเชีย	รวมทั้งในประเทศไทยอย่าง

ที่ทราบกันดีด้วย

	 ความรัก…	 เป็นถ้อยค�าส้ัน	 ๆ	 มีเพียงสองพยางค์และ

พจนานุกรมก็ให้ความหมายไว้ไม่มากนัก	 แต่จริง	 ๆ	 แล้วความ

หมายของความรกันัน้มากมายจนไม่สามารถอธบิายได้ครบถ้วน			

ผู้เขยีนขอหวงัว่า	มนษุย์ทกุคนจะใช้ความรกัไปในทางสร้างสรรค์	

ทั้งต่อตนเอง	 ครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติตลอดจน

สิ่งแวดล้อมด้วย...

	 									สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ	

ความเอ๋ย

ความรัก
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	 การยิงปืนข้ึนฟ้าในท่ีสาธารณะจะด้วยเหตุใดก็ตามนั้น	

ถอืว่ามีความผดิตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน	เครือ่งกระสนุปืน	วตัถุ

ระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	พ.ศ.	2490	ดังนี้			

 มำตรำ 8 ทว ิวรรคหนึง่	ก�าหนดว่า	ห้ามมใิห้ผูใ้ดพาอาวธุ

ปืนติดตัวไปในเมือง	 หมู่บ้าน	 หรือทางสาธารณะ	 โดยไม่ได้รับใบ

อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว	เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุ

จ�าเป็นและ	เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์

 มำตรำ 8 ทวิ วรรคสอง	ก�าหนดว่า	ไม่ว่ากรณีใด	ห้ามมิ

ให้พาอาวธุปืนไปโดยเปิดเผย	หรอืพาไปในชมุนมุชน	ทีไ่ด้จดัให้มขีึน้

เพื่อนมัสการ	การรื่นเริง	การมหรสพ	หรือการอื่นใด

	 โดยพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ก�าหนดโทษไว้ตาม	มาตรา	

72	ทวิ	วรรคสอง	ก�าหนดว่า	ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	8	ทวิ	วรรคหนึ่ง	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือ	 ปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา	 8	 ทวิ	 วรรคสองด้วย	

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	5	ปี	และปรับตั้งแต่	1,000	

บาท	ถึง	10,000	บาท	ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว	ผู้

ใดฝ่าฝืนมาตรา	8	ทวิ	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	

หรือปรับไม่เกิน	2,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 และการกระท�าดงักล่าว	ยงัมคีวามผดิตามกฎหมายอาญา	

มาตรา	376	ก�าหนดว่า	ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้	 	 	ดินระเบิดโดยใช่เหตุใน

เมือง	หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	10	วัน	

หรือปรับไม่เกิน	5,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 นอกจากนี้	 การยิงปืนขึ้นฟ้านั้น	 ปรากฏว่ากระสุนปืนตก

ไปโดนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	 ถือว่า	 ผู้นั้นมีความผิดและ

ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	ซึ่งได้ก�าหนดไว้ตาม	มาตรา	

291	 ผู้ใดกระท�าโดยประมาท	 และการกระท�าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	และปรับไม่เกิน	

200,000	บาท	และมาตรา	300	ผู้ใดกระท�าโดยประมาท	และการก

ระท�านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่

เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 ดังนั้น	 การยิงปืนขึ้นฟ้าถือเป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา	 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	

วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 และส่ิงเทียมอาวุธปืน	 พ.ศ.	 2490	 โดย

เบื้องต้นถือเป็นความผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง	หมู่บ้าน	หรือ

ชุมชน	ทั้งนี้	หากการยิงดังกล่าวท�าให้	คน	สัตว์	หรือสิ่งของผู้อื่นได้	

... ยิงปืนขึ้นฟ้า ...

รับบาดเจ็บ	 หรือเสียหาย	 ก็

จะมีความผิดฐานกระท�าโดย

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย	ได้รบัอนัตรายสาหัส	

หรอืได้รับอนัตรายแก่กาย	แล้ว

แต่กรณี
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	 สถาบนัเวชศาสตร์การกฬีาและออกก�าลังกายกรงุเทพ	โรง

พยาบาลกรงุเทพ		ให้ข้อมลูว่า	การขีจ่กัรยานถอืว่าเป็นกจิกรรมทีน่่า

สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 แต่ผู้ที่ขับขี่ก็ควรให้ความ

ส�าคญัในเรือ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนการขีจ่กัรยานด้วยเช่น

กนั	เนือ่งจากหากเราไม่มกีารเตรยีมตวัให้ดนีัน้	ประโยชน์ต่างๆทีเ่รา

ควรจะได้รบัจากการขีจ่กัรยานกจ็ะถกูแทนท่ีด้วยอนัตรายต่างๆแทน	

ซึง่ศนูย์วจิยัสขุภาพกรงุเทพ	ได้ให้ค�าแนะน�าในด้านการเตรยีมความ

พร้อมหรือข้อควรระวังในการเริ่มขี่จักรยานต่างๆ	ดังนี้

	 -	กำรวอร์มกล้ำมเนือ้ก่อนและหลงัจากขับขี	่เนือ่งจากการ

ขีจ่กัรยานจะมกีารใช้กล้ามเนือ้บรเิวณหน้าท้อง	ต้นขา	และน่องเป็น

อย่างมาก	เพ่ือป้องกนัและลดความเจบ็ปวดเมือ่ยล้า	ป้องกนัการเกดิ

กล้ามเนื้อ	ดังนั้น	ผู้ขับขี่ควรวอร์มกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนขับขี่	และ

ยืดคลายกล้ามเนื้อหลังจากการขับขี่

	 -	 ปรับควำมสูงของเบาะน่ังให้เหมาะสมกับสรีระของ

เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

“ปั่นจักรยานอย่างไรให้ ได้ประโยชน์”

ร่างกาย	 เราควรปรับความสูงของเบาะนั่งให้พอดีกับสรีระและ

สัดส่วนของร่างกายเรา	 เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดอาการปวดหลัง	

เน่ืองจากการงอก้มโค้งตัวมากเกินไป	 และเพื่อรักษาสรีระของรูป

ร่างให้เป็นปกต	ิในข้อนีเ้ป็นข้อทีเ่ราต้องให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	

เนือ่งจากปัญหานีจ้ะสามารถส่งผลเสยีต่อเราในระยะยาวได้หากเรา

ไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี

	 -	 หมวก	 ศีรษะ	 เป็นอวัยวะที่ส�าคัญมากอีกอย่างหนึ่งใน

ร่างกาย	เราควรสวมหมวกเพื่อป้องกันศรีษะของเราไม่ให้กระแทก

กับพื้น	ในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุ	และหัวฟาดพื้น

	 -	เครื่องแต่งกำยและรองเท้ำที่เหมาะสม	การขี่จักรยาน

ต้องอาศัยความคล่องตัวในการขับขี่สูงมาก	 ดังนั้นเสื้อผ้าที่เราสวม

ใส่ต้องเหมาะสม	 ไม่พะรุงพะรัง	 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่	 และ

รองเท้าควรจะต้องเป็นรองเท้าผ้าใบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ

ปั่น	สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
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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



กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

ศิริมงคล	รัตนภูมิ
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต

อภิวัฒน์	ไพรสน
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต

วรโชติ	เรืองร�าหัส
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต

	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	 แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่คณะผู้
ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในเยาวชน	10	คนสุดท้าย	ที่ผ่านเข้า
สู่โครงการ	FOX	HUNT	รุ่น	3	ซึ่งเยาวชนไทยที่ได้รับการคัด
เลอืกจะได้เข้ารบัการฝึกฝนทกัษะฟุตบอลแบบมืออาชพีในศนูย์
ฝึกเลสเตอร์	 ซิตี้	 อะคาเดมี่	 ประเทศอังกฤษ	 รวมถึงได้รับทุน
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน	 Ratcliffe	
College	ประเทศอังกฤษ	เป็นระยะเวลา	2	ปีครึ่ง	โดยรายชื่อ
ของนักฟุตบอลที่ผ่านเข้าโครงการดังนี้


