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ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
และ เทศบาลนครนครสวรรค์

ลงนามสานสัมพันธ์ไทยจีน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
	 วันอาทิตย์ที่	18	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	14.00	น.	คุณหลาน	ซู่หง	อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม	สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัประชาชนจนี	ประจ�าประเทศไทยและผูอ้�านวยการศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี	ณ	กรงุเทพฯ	พร้อมด้วย	นาย

จิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	และสักขีพยาน	นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาล

นครนครสวรรค์	นายฉนิ	อว้ีเซนิ	ทีป่รกึษาระดบัสงูของศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี	ณ	กรงุเทพฯ	ร่วมกนัลงนามบนัทกึใน

ข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	และความร่วมมือบนพื้นฐานความเสมอภาค	ณ	ห้องประชุม	

เทศบาลนครนครสวรรค์

	 การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในครัง้นี	้ด�าเนนิการขึน้เพือ่ร่วมกนัพฒันาความสมัพนัธ์	ส่งเสรมิกจิกรรม

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านต่าง	 ๆ	 ร่วมกันอ�านวยความสะดวก	 สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้	 พัฒนา

ความสัมพันธ์ของกันและกัน	 โดยแนวคิดในเบ้ืองต้นคาดว่าจะเป็นไปในลักษณะของการที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	

ณ	กรุงเทพฯ	จะสนับสนุนโอกาส	หรือช่องทางในการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	สถานศึกษาในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์	ทั้งในด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม	ด้านภาษา	ด้านดนตรี	การกีฬา	เพื่อให้ได้รับความรู้ข้อมูลโดยตรง	เพื่อน�า

มาพัฒนาตนเองและเผยแพร่ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป	

	 ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์	ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาจีนมาอย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งมีกิจกรรมให้เรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 เพื่อให้เด็กเข้าใจสนุกกับการเรียนภาษาตลอดจนเรียนรู้ประเพณี

วัฒนธรรมจีนควบคู่ไปด้วยสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	 ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จีน	สบืเช้ือสายมาอย่างยาวนานจนก่อเกดิวฒันธรรมต่างๆ	ในประเทศไทยเสมอืน

หนึ่งพี่น้อง	จังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งการลงนามความร่วม

มือครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	การศึกษาเพื่อความแน่นแฟ้นและเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจซึ่งกันมากยิ่งขึ้น
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	 แปลงเกษตรผนืเลก็ขนาดกะทดัรดัแห่งนี	้	ก่อเกดิข้ึน

มาจากสองมอืทีร่่วมกนัท�าของนกัเรยีนและคุณคร	ู	เพือ่ให้เดก็	ๆ 	

ได้เรียนรู้การปลูกพืชผัก	เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	สามารถน�าไป

ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้และให้เดก็	ๆ 	ได้เรยีนรูถ้งึ

หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง		ซึง่ทางโรงเรยีนสังกดัเทศบาล

นครนครสวรรค์	ได้น�าเอาแนวทางการปลกูพชืผสมผสานและ

การท�าผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไว้ใช้เองในบ้าน	มาเป็นส่วน

หนึ่งของบทเรียนในการสอนเด็ก

	 เทศบาลนครนครสวรรค์	โดยส�านักการศึกษา	ได้มี

การส่งเสริมความรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียนให้เด็กได้ปฏิบัติ	

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและฝึกทักษะทางด้าน	ๆ	ต่าง	ๆ	เพื่อ

ให้เดก็สามารถน�าไปปรบัใช้กับชวีติประจ�าวนัได้	โรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้น�ากจิกรรมนีม้าให้เดก็	ๆ 	ได้ร่วมท�า

ทางการเกษตร	 โดยได้ท�าการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียน

ที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่	 จัดท�าเป็นสวนผักให้นักเรียนได้ช่วยกัน

ปลูก	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ในการท�าอาหาร

ในครัวเรือนส่วนใหญ่	อาทิ	พริก	ยี่หร่า	มะเขือ	ผักคะน้า	ฯลฯ		

และยังมีไม้ผลยืนต้น	เช่น	มะม่วง	มะละกอ	และมะนาว	ด้วย		

นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังได้น�าบ่อซีเมนต์มาดัดแปลงมาท�า

เป็นบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วย

	 ส�าหรบัการดแูลสวนผกัและปลานี	้จะมกีารจดัเวรให้

เดก็	ๆ 	มาช่วยกนัดแูลรดน�า้พรวนดนิให้อาหารปลา	ซึง่ผลิตผล

ที่ได้จากการเพาะปลูกและเล้ียงปลา	 จะถูกส่งเข้าโรงอาหาร

ของโรงเรียนเพื่อน�าไปประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียนได้

รบัประทาน	หรอืให้เดก็นกัเรยีนได้น�ากลบัไปท�าอาหารทีบ้่าน

	 นอกจากเร่ืองของความรู้วิธีการปลูกพืชผัก	 ทาง

โรงเรียนยังได้น�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเป็นสื่อความรู้	

โดยการท�าป้ายชือ่ต้นไม้พร้อมกบัมคีวิอาร์โค้ดติดตามต้นไม้	ซึง่

เดก็	ๆ สามารถใช้เครือ่งมอืสือ่สารสมาร์ทโฟนกดสแกนควิอาร์

โค้ด	กดดูข้อมูลได้โดยการเชื่อมต่อกับ	GOOGLE		เพื่อให้เด็ก

นักเรียนได้รู้จักผักชนิดนี้	ตลอดจนประโยชน์ของมัน	เป็นการ

เสริมสร้างความรู้อีกช่องทางหนึ่งด้วย	

เทศบาลนครนครสวรรค์  ส่งเสริมเด็กเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

จากการปลูกพืชผสมผสานแปลงผักสวนครัว
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	 และนอกจากนีเ้ดก็	ๆ 	ยงัได้เรยีนรูถ้งึวธิกีารท�าผลติภณัฑ์	

ท�าความสะอาดไว้ใช้เองเป็นการประหยดัอกีทางหนึง่	หรอืเป็นอกี

หนึ่งแนวทางในการน�าไปประกอบอาชีพเสริม	 เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครวั		อาท	ิน�า้ยาล้างจาน		น�า้ยาซกัผ้า	และน�า้ยาปรบัผ้านุม่		

	 กิจกรรมครั้งนี้นั้นนอกจากความสนุกสนานที่เด็กได้

รับแล้ว	 ยังซึมซับได้เรียนรู้และฝึกวินัยไปในตัวในเรื่องของการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	การรู้จักใช้จัดแบ่ง

พื้นที่	 หรือน�าสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การรู้จัก

การจัดการและบริหารที่ดีโดยการเรียนรู้จากการปลูกพืชหรือ

เลี้ยงปลา	การรู้จักพืชผักสวนครัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ของ

ผักเหล่านี้นอกจากปรุงเป็นอาหารแล้ว	ยังเป็นพืชสมุนไพรรักษา

โรคทั่วไปเบื้องต้น	 ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม	

สามารถน�าไปปรับใช้กับประจ�าวันได้
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แผนการส�ารวจและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย

ในโรงเรียน /สถานศึกษา และ วัด ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค

(เดือนมีนาคม มีนาคม 2561)

วันเดือนปี เวลาปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน

2	มี.ค.	61

5	มี.ค.	61

6	มี.ค.	61

7	มี.ค.	61

8	มี.ค.	61

9	มี.ค.	61

12	มี.ค.	61

13	มี.ค.	61

14	มี.ค.	61

15	มี.ค.	61

16	มี.ค.	61

19	มี.ค.	61

20	มี.ค.	61

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

เช้า		08.30น.

บ่าย	13.00น.

ชุมชนดารารัตน์/หมู่บ้านย่งอัน

ชุมชนหิมพานต์

ชุมชนวิมานแมน/ชุมชนเกาะยม

ชุมชนหัวเมืองพัฒนา

ชุมชนจ�าลองวิทย์

ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์/ชุมชนรณชัย

ชุมชนเฉลิมชาติ

ชุมชนหลังแขวงการทาง

ชุมชนตลาดตายอม

ชุมชนวรนาถ

ชุมชนไชยศิริ

ชุมชนสุนันทา

ชุมชนยุวบัณฑิต

ชุมชนตัดใหม่

ชุมชนป้อมหนึ่ง

ชุมชนตลาดลาว

ชุมชนบ่อนไก่/ตลาดบ่อนไก่

ชุมชนวัดโพธิ์/ตลาดนายเจือ/ถนนอารักษ์

ถนนโกสีย์เริ่มจากสี่แยกตลาดบ่อนไก่	ถึงสี่แยกศรีไกรลาศ

ถนนโกสีย์เริ่มจากสี่แยกไปรษณีย์ถึง	ร.ร.อนุชนวัฒนา

ถนนมาตุลีเริ่มจากสี่แยกศรีไกรลาสถึง	ร.ร.นครสวรรค์

ถนนโกสีย์เริ่มจากสี่แยกศรีไกรลาส	ถึงด้านหลังธนาคารกรุงไทย	สวรรค์วิถี

ถนนสวรรค์วิถีเริ่มจากสามแยกร้านคอวนิช	ถึงสี่แยกวัดโพธิ์

ถนนสวรรค์วิถีเริ่มจากสี่แยกวัดโพธิ์ถึงสี่แยกวัดนครสวรรค์

ถนนสวรรค์วิถีเริ่มจากสี่แยกวัดนครสวรรค์ถึงสี่แยกไม้ฉลุ

ถนนสวรรค์วิถีเริ่มจากสี่แยกไม้ฉลุถึงสี่แยกเดชาฯ
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 ในช่วงนีอ้ากาศเปลีย่นแปลงบ่อยส่งผลให้ร่างกายปรบัตัวไม่ทนั อาจเกดิโรค ต่าง ๆ ได้ แต่กระนัน้การอยู่ในกลุม่คนจ�านวน

มาก ๆ ก็อาจมีสิทธิเสี่ยงต่อการติดโรคได้ จากการไอจาม หรือ ทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลาง  “ไข้หวัดใหญ่” เป็นอีกหนึ่งโรคที่

สามารถติดต่อกันได้หากร่างกายไม่แข็งแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว โดยอาการ

ของผู้ที่เป็น จะมีอาการปวดหัวมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยอ่อนเพลีย คัดจมูกมีน�้ามูกหรือเสมหะ เจ็บคอ ไอจาม คลื่นไส้อาเจียน 

ปวดท้องไม่อยากอาหาร นอนไม่หลับ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่

 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังมาโดยตลอด  

โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีปลอดภัยจากโรค  ซึ่งการดูแล

สุขภาพนั้นท�าได้ ไม่ยากเริ่มต้นด้วย

 การมีสุขอนามัยที่ดี การล้างมือเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นหน้าด่านแรก ๆ ในการป้องกันโรค เนื่องจากเชื้อโรคอาจปนเปื้อนอยู่

บนมือก่อนรบัประทานอาหารหรอืดืม่น�า้ ควรล้างมอืให้สะอาดด้วยสบูอ่ย่างถกูวธิ ีอาบน�า้ช�าระล้างร่างกายหลงักลบัจากการเดนิทาง 

ใช้ผ้าปิดปากเวลาไอหรือจาม และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันได้ ในเบื้องต้น

เทศบาลนครนครสวรรค์ห่วงใยสุขภาพ 

ให้ความรู้ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค

รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์และพกัผ่อนให้เพยีงพอ		รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์อย่าง

ผักผลไม้		อาหารที่มีโปรตีน	เนื้อปลา		ไข่	ถั่ว	สัตว์ปีกอาหารที่มีวิตามิน	อย่างวิตามินบี	6	และ

วิตามิน	บี	12	ดื่มน�้าอย่างน้อยวันละ	6-8		แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ	่ฉีดได้ปีละครั้ง	ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงฤดูฝนและฤดู

หนาวทีม่อีากาศเยน็เอือ้ต่อการพร่ระบาดของไวรสัหรอือยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งทีม่กีารแพร่ระบาดของโรค

ออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจ�าอย่างน้อยวันละ	 30	 นาทีจะช่วย

สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย	 อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายจิตใจไม่ให้เกิดความเครียดส่งผล

ให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดี	ไม่เกิดโรค

 สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งส�าคัญ  หมั่นใส่ใจดูแลไม่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยง ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพียงเท่านี้เราก็จะ

สามารถห่างโรคได้
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ตามท่ีภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	 โดยการมอบเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ	 ซึ่งได้มีการด�าเนินการรับลงทะเบียนและมอบเงินเบี้ยยังชีพมานั้น	 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	กองสวสัดิการและสงัคม	ส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์		จะด�าเนนิการรบัลงทะเบยีนเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายรุายใหม่ทีย่งัไม่

เคยลงทะเบียนมาก่อน	ณ	อาคารส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์		ชั้น	3		กองสวัสดิการสังคม		ตั้งแต่บัดนี้ถึงพฤศจิกายน		พ.ศ.

2561	เวลา	08.30	น.	-	16.30	น.		ในวันและเวลาราชการ	รายละเอียดดังต่อไปนี้

เทศบาลนครนครสวรรค์

 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนพฤศจิกายน

ผู้สูงอำยุ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.	มีสัญชาติไทย

2.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.	มีอายุ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป		ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค�าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ	

รายละเอียดการลงทะเบียน

1.	ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ	เกิดก่อน	2	ตุลาคม	2501	ลงทะเบียน		

มกราคม	–	กันยายน	2561	(ปีงบประมาณ	2561)	ได้รับเงิน	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)		

2.	ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	ในปีงบประมาณ	2562	เกิด	2	ตุลาคม	2501	ถึง	1	ตุลาคม	2502		ลงทะเบียน	

มกราคม		-		กันยายน		2561		(ปีงบประมาณ		2561)		ได้รับเงิน	เดือนถัดไป	จากเดือนที่มีอายุ	ครบ	60	ปีบริบูรณ์	(ปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2562)

3.	ผูส้งูอายทุีม่อีายคุรบ	60	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีน	และผูสู้งอายทุีจ่ะมอีายคุรบ	60	ปีบรบิรูณ์		ในปีงบประมาณ		

2562	ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบยีนในช่วงเวลาตามข้อ	1	,	2	เกดิก่อน	2	ตลุาคม	2502	ลงทะเบยีน	ตลุาคม	–	พฤศจกิายน	2561	(ปีงบประมาณ	

2562)	ได้รับเงิน	1	ตุลาคม	2562	เป็นต้นไป	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563)

รฐัวสิาหกจิหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ได้แก่	ผูร้บัเงินบ�านาญ		เบีย้หวดั		บ�านาญพเิศษ	หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั		ผูส้งู

อายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		ผูไ้ด้รบัเงนิเดอืน	ค่าตอบแทนรายได้ประจ�า		หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ�า	 ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	 ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์	เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2548
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ผู้พิกำร

สำมำรถมำลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เวลำ 08.30-16.30 น.  ในวันและเวลำรำชกำร 
ณ กองสวัสดิกำรสังคม ชั้น 3  ส�ำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์

	ผู้พิการ	หรือผู้ดูแลคนพิการ	ให้น�าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่	ดังนี้

1)	กรณีคนพิการรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารตนเอง

	 1.1บัตรประจ�าตัวคนพิการตัวจริง	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 1.2	ทะเบียนบ้านเล่มจริง	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 1.3	สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 *	กรณีรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารตนเอง	คนพิการ

สามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2)	 กรณีคนพิการมอบอ�านาจ	 ให้ผู้ดูแลคนพิการรับเบี้ยความพิการ

แทน

	 2.1	บัตรประจ�าตัวคนพิการ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 2.2	ทะเบียนบ้านเล่มจริงของคนพิการ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

หลักฐานเอกสารในการลงทะเบียน	ให้น�าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่	ดังนี้

1)	กรณีผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตนเอง

	 1.1	บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 1.2	ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 1.3	สมุดบัญชีธนาคารฉบับจริง	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

*	กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตนเอง	ผู้สูงอายุสามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2)	กรณีผู้สูงอายุมอบอ�านาจ	ให้ผู้อื่นรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

	 2.1	บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 2.2	ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ	(พร้อมส�าเนา	1	ชุด)

	 2.3	ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง	(ผู้สูงอายุ)	ให้ระบุโรคประจ�าตัว

	 2.4	หนังสือมอบอ�านาจ

	 2.5	ส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 2.6	ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 2.7	ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 *	ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3)	กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต	หรือย้ายที่อยู่	ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม	ทราบ	ภายใน	7	วันเพื่อด�าเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ

	 2.3	หนังสือมอบอ�านาจ

	 2.4	ส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 2.5	ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 2.6	ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอ�านาจ	(จ�านวน	1	ชุด)

	 *	ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3)	กรณีคนพิการเสียชีวิต	หรือย้ายที่อยู่	ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม	ทราบภายใน	7	วันเพื่อด�าเนินการระงับการจ่ายเงิน

เบี้ยความพิการ
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	 สวัสดคีรบัท่านผูอ่้าน	มหีลายคนกล่าวไว้ว่าเทศกจิมกัคูก่บั

ตลาดและพ่อค้า-แม่ค้า	ผม	ป้อมเทศกิจ	จึงได้มีแนวคิดจะเขียนถึง

ตลาดในปากน�้าโพ	 เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงประวัติที่มาของชื่อ

ตลาด	 ความเป็นมาเป็นไปและสภาพในปัจจุบันหลายตลาดได้เป็น

ต�านานเหลือเพียงชื่อ	บางตลาดยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและบางตลาด

ได้เกิดขึ้นมาใหม่

	 ฉบับที่แล้วได้กล่าวไปถึงตลาดเรือนแพและเรือแพตาม

ล�าน�้าเจ้าพระยา	ล�าน�้าปิง	และล�าน�้าน่าน	ตลาดใหม่และตลาดลาว	

ฉบับนี้จะได้กล่าวถึงตลาดอื่น	ๆ	ให้ทราบต่อไป

 4. ตลำดบ่อนไก่	 ตั้งอยู่ระหว่างตลาดลาวและท่ีท�าการ

ไปรษณย์ี	บนทีด่นิของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ	เดมิ

เป็นบ่อนไก่ชนมีสังเวียนอัฒจันทร์ให้ผู้น่ังชม	 โดยในช่วงเช้าจะเป็น

ตลาดขายของตั้งแต่ช่วงสายขึ้นไปจะเป็นสังเวียนไก่ชน	และยังเป็น

ที่ตั้งของโรงภาพยนตร์แห่งแรกในนครสวรรค์	 ชื่อเฉลิมสวรรค์	 ต่อ

มาเปลี่ยนเป็นชื่อนิวนครสวรรค์หรือวีคเหนือซ่ึงต้ังอยู่บนถนนโกสีย์

ตรงข้ามร้าน	ช.	ชะวารากิจ	ในปัจจุบัน	นอกจากจะเป็นที่ตั้งของโรง

หนงัแห่งแรกแล้วบริเวณโดยรอบตลาดบ่อนไก่ยงัเป็นทีต่ัง้ของสถาน

บนัเทงิแหล่งอบายมขุอืน่	ๆ 	อกี	เช่น	โรงยาฝ่ินบรเิวณถนนอรชนุ	ซ่อง

โสเภณหีรอืส�านักโคมเขยีวอยูบ่รเิวณถนนเมขลา	โดยมเีรือ่งเล่ากนัว่า

ค่าตัวโสเภณีในขณะนั้นครั้งละ	50	สตางค์	

	 ประมาณช่วงปี	2500	เศษ	รัฐบาลได้มีประกาศให้ยกเลิก

บ่อนการพนัน	 โรงยาฝิ่น	 และซ่องโสเภณี	 ประกอบกับได้เกิดเพลิง

ไหม้โรงหนังนิวนครสวรรค์ทางส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์จึงมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีบริเวณน้ันให้เป็นตลาด

และก่อสร้างอาคารพาณิชย์โดยได้ท�าการย้ายผู้ค้าบริเวณตลาด

บ่อนไก่ไปยังริมแม่น�้าเจ้าพระยาบนพื้นที่ราชพัสดุ	ซึ่งก็คือเป็นพื้นที่

ตลาดสดเทศบาลในปัจจุบัน	 ต่อมาเมื่อได้ก่อสร้างตลาดบ่อนไก่

เสร็จสมบูรณ์จึงท�าการย้ายผู้ค้ากลับมาขายในช่ือตลาดสดแห่งใหม่

ว่าตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 แต่ประชาชนยังคงติดปาก	

เรียกว่า	“ตลำดบ่อนไก่”

				 การค้าขายของตลาดบ่อนไก่ในปัจจบุนัจะค้าขายต้ังแต่เช้า

มดืจนถงึช่วงสายก่อนเทีย่งตวัตลาดจะเป็นพืน้ทีร่ะหว่างถนนเมขลา

ซอยอรชนุ	(หรอืซอยยาคลูท์)	กบัถนนโกสย์ีและยงัมกีารค้าขายโดย

รอบตลาดทั้งข้างถนนโกสีย์	ถนนเมขลาและถนนรามสูร	

 5.  ตลำดร่มโพธิท์อง	เดมิเป็นตลาดสดตัง้อยูด้่านข้างและ

ด้านหลังโรงไฟฟ้าน�้าแข็งเหนือ	 (เก่า)	 หรือซอยโกสีย์	 3	 และถนน

ริมเขื่อนหรือถนนเจ้าพระยา	 (เดิม)	 ปัจจุบันใช้ช่ือถนนเจ้าส่ีพระยา	

จ�าหน่ายในเวลาเช้ามืดถึงก่อนเที่ยงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดลาว	ต่อ

มาประมาณในปี	 2550	ทางเทศบาลได้ด�าเนินการก่อสร้างถนนริม

เขื่อนเพิ่มเติมจากหลังโรงไฟฟ้าน�้าแข็งเหนือ	 (เก่า)	 ไปถึงแยกป้อม	

1	 จึงมีความจ�าเป็นต้องย้ายผู้ค้า	 ไปค้าขายบริเวณอื่นที่ใกล้เคียง

บริเวณนี้โดยท�าการย้ายและเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์	บริเวณซอยโกสีย์	5	ฝั่งติดถนนริมเขื่อนได้ชื่อตลาดแห่งใหม่

ว่า	“ตลำดร่มโพธิท์อง” เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีแ่ห่งใหม่มต้ีนโพธิต้์น

ใหญ่ตั้งอยู่	ส่วนการค้าขายยังเป็นสินค้าและเวลาจ�าหน่ายเช่นเดียว

กับในพื้นที่เดิม

	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเพียง	 2	 ตลาดก่อน	ตลาดอื่นๆ	 จะน�า

เสนอต่อในฉบับหน้า	สวัสดีครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 2 

สภาพตลาดบ่อนไก่หรือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ในปัจจุบัน			

การค้าขายของพ่อค้า-แม่ค้าตลาดร่มโพธิ์ทอง
ในปัจจุบัน			
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กิจกรรมถนนเด็กเดิน	ครั้งที่	20	ณ	บริเวณลานเวทีด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์	

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานตรุษจีน	ประจ�าปี	2560-2561	และร่วม
เป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด	ณ	เวทีต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

วันพุธที่	21	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	09.00	น.	ที่บริเวณต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	
พร้อมด้วย	นางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นางกัลยา	สังคหัตถากร	ผอ.	ส่วนบริการสาธารณสุข	,พนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์,	ประชาชนจิตอาสาชุมชนในเขตเทศบาล	ร่วมกันท�ากิจกรรม	“จิตอาสา	ท�าความดี	ด้วยหัวใจ”	

	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายก
เทศมนตรีนครนครสวรรค์	 มอบหมายให้	 นาย
ณรงค์	 มะระยงค์	 รองนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์	 และนายธีระเดช	 บางสมบุญ	 ปลัด
เทศบาลนครนครสวรรค์	น�าคณะท�างานโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 ตามโครงการไทย
นิยม	 ยั่งยืน	 ระดับชุมชนพบปะประชาชนชุมชน
สวัสดีพัฒนา	 ตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศ	ตามโครงการไทยนิยม	
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นางจินตนา	 เสรีภาพ	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	กล่าวต้อนรับ	คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ด้านการศกึษา	โรงเรยีนเทศบาลวดัพรหมจรยิาวาส	ณ	หอประชมุโรงเรยีนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส	

วันที่	13	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชุม	3/1	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมคณะผู้บริหาร
และพนังานเทศบาล	เข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองผู้สูงอายุ	โดยมีนักวิชาการจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มาให้ค�าปรึกษาและเสนอแนวทางการด�าเนินงานเมืองผู้สูงอายุ	 เพื่อขับ
เคลื่อนสู่การปฏิบัติในอนาคต

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพโดย
การร�าวงย้อนยุคชุมชนเขาช่องลม	 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ	 มีการเคลื่อนไหว
ร่างกาย	ออกก�าลังกายด้วยวิธีการร�าวงย้อนยุค
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วันจันทร์ที่	12	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	10.00	น.	ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์	มอบหมายให้นายสมยศ	นะล�าเลียง	รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	สมัยสามัญ	สมัยแรก	ประจ�าปี	พ.ศ.2561

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	 ตรวจการจ�าหน่าย
อาหาร	 และเครื่องประกอบอาหาร	 ภายในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์	 เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร	 ในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน	ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่ท�าการติดตั้งกล้อง	 CCTV	 เพิ่มในหลายจุดพื้นที่
เสี่ยงทั่วบริเวณงานจากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว	 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน	 ส�านักการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	

นายธนู		ชีวินโชติมา	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	เขต	
3	ร่วมเป็นประธานในพิธปิีดอบรมโครงการพฒันาจติใจผู้ต้องขงั
หลักสูตรสัคคสาสมาธิ	รุ่นที่	1	ให้แก่ผู้ต้องขังชาย	จ�านวน	400	
คน	ณ	เรือนจ�ากลางจังหวัดนครสวรรค์
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วันพุธที่	7	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	09.00	น.	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิด
กจิกรรม	“จติอาสา	เราท�าความด	ีด้วยหวัใจ”	ณ	บรเิวณหน้าส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดย	คณะผูบ้รหิาร	พนกังานเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครนครสวรรค์	ประชาชนจติอาสา	ร่วมกนัท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์สนามเดก็เล่น	
ส่วนสาธารณะหน้าเทศบาลฯและชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบตลอดจนท�าลายแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุง	เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุง	อาทิ	โรคไข้เลือดออก	โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	ฯ																

นายอภิสรรค์	 สง่าศรี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานในการแถลงข่าวสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร	 ใน
เทศกาลตรุษจีน	2561	ณ	ห้าง	บิ๊กซี	1		ในการนี้นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในการแถลงฯ
พร้อมด้วย	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ศนูย์อามยัที	่3	ปศสุตัว์จงัหวดั	หน่วยกลางชัง่	ตวง	วดั	และคณะกรรมการผูจ้ดัการห้างบิก๊ซี

พิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่	ปากน�้าโพ	ฉลองเทศกาลตรุษจีน	ประจ�าปี	2561	“102	ปี	ประเพณีมั่นคง	ยืนยงตลอดกาล”



15

“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”	ท�าความดีด้วยหัวใจ
วันพุธที่	14	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	09.00	น.	ที่อุทยานสวรรค์	นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	
นางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นายสฤษดิ์	โพวันดี	ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขฯ	,พนักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์,	ประชาชนจติอาสาชมุชนในเขตเทศบาล	ร่วมกนัท�ากจิกรรม	“จติอาสา	ท�าความด	ีด้วยหวัใจ”	โดยร่วมกนัท�าความ
สะอาด	เก็บกวาด	ทางเท้า	ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	บริเวณโดยรอบอุทยานสวรรค์	

วันศุกร์ที่	16	กุมภาพันธ์	2561	คณะกรรมการประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่	ปากน�้าโพ	ประจ�าปี	พ.ศ.2560-2561	น�าคณะการแสดง
ต่างๆ	 ประกอบด้วย	 สิงโตทองฮากกา	 สิงโตปักก่ิง	 สิงโตฮกเกี้ยน	 สิงโตกว๋องสิว	 คณะเอ็งกอ	 คณะล่อโก๊ว	 (สมาคมส่งเสริมดนตร	ี												
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�า้โพ)	เสอืไหหล�า	และมงักรทอง	เข้าคาราวะและอวยพรคณะผูบ้รหิาร	พนกังาน	เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์	
เพื่อความเป็นศิริมงคล	เนื่องในวันที่	1	เดือน	1	ตามจันทรคติซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่	หรือวันชิวอิกของชาวจีน



16

การขอลดหย่อนภาษี

การขอลดหย่อนภาษี		การขอยกเว้น		การงดเว้น		การขอปลดภาษี		การขอลดค่าภาษี		จะท�าได้
ดังกรณีต่อไปนี้
	 ถ้าโรงเรอืนหรือสิง่ปลกูสร้างอย่างอืน่	ๆ 	ถกูรือ้ถอนหรอืท�าลาย	ให้ลดยอดค่ารายปีของ
ทรพัย์สนินัน้	ตามส่วนทีถ่กูท�าลายตลอดเวลาทีย่งัไม่ได้ท�าขึน้		แต่ในเวลานัน้โรงเรอืนหรอืส่ิงปลูก
สร้างอย่างอื่น	ๆ	นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้
	 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น	 ๆ	 ซึ่งท�าขึ้นในระหว่างปีนั้น	 ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรง
เรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างอย่างอืน่	ๆ 		นัน้ได้มขีึน้และส�าเรจ็จนควรเข้าอยูไ่ด้แล้วเท่านัน้มาเป็นเกณฑ์
ค�านวณค่ารายปี
	 ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่ส�าคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล	 เครื่อง
กระท�าหรอืเครือ่งก�าเนดิสนิค้าเพือ่ใช้ด�าเนนิการอตุสาหกรรมบางอย่าง	เช่น		โรงส	ี	โรงเล่ือย	ฯลฯ	
ข้ึนในโรงเรอืนนัน้	ๆ 	ในการประเมนิให้ลดค่ารายปีลงเหลอืหนึง่ในสามของค่ารายปีของทรพัย์สนิ
นั้น	รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย
	 เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างอย่างอืน่ได้รบัความเสียหายเพราะโรงเรอืนว่างลงหรอื
ช�ารดุจงึจ�าเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส�าคญั	เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้มสีทิธขิอลดภาษไีด้	
ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะลดค่าภาษีตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษี
ทั้งหมดก็ได้
	 ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น		งด
เว้น	ปลดภาษี	หรือลดค่าภาษี	แล้วแต่กรณี

รู้ทันกับการเสียภาษีโรงเรือน
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พนักงานสอบสวน (ต�ารวจ) เตะถ่วงการ

“ประกันตัว”
ให้ล่าช้ามีความผิดตามกฎหมาย

	 การประกนัตวัหรือการยืน่ค�าร้องขอปล่อยชัว่คราว	เป็นสทิธทิีส่�าคญั

ของผูต้้องหาในคดอีาญา	เพราะในคดีอาญา	กฎหมายให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าผู้

ต้องหาหรอืจ�าเลยเป็นผูบ้รสิทุธิจ์นกว่าศาลจะพพิากษาว่าเป็นผูก้ระท�าผดิจรงิ	

โดยมีคดทีีศ่าลฎกีาเคยตัดสนิไว้เป็นบรรทดัฐานตามฎีกาที	่2577/2534	ไว้ดงันี้

	 จ�าเลยเป็นพนักงานสอบสวนมียศเป็นร้อยต�ารวจเอก	 โจทก์เป็นผู้

ต้องหาในคดีอาญา	 ข้อหาปลอมเอกสาร	 ถูกจับตัวมาที่โรงพัก	ญาติของของ

โจทก์ต้องการขอประกนัตวัโจทก์	แต่จ�าเลยซึง่เป็นพนกังานสอบสวนบ่ายเบีย่ง

และพดูว่า	“จะประกนัตวัไปท�ำไม ควรดดันสิยั 2-3 วนัก่อน” ประกอบกบัอ้าง

ว่า	ตนเองไม่ว่างจะต้องไปต้ังด่านตรวจ	แต่จ�าเลยกลบัไปนัง่รบัประทานอาหาร	

โดยมิได้ไปตั้งด่านตรวจตามที่พูดไว้	หลังจากนั้นอีก	1	ชั่วโมง	จ�าเลยจึงกลับมา

ทีโ่รงพัก	ญาตขิองโจทก์ไปติดต่อขอประกนัตัวอกีครัง้	แต่จ�าเลยกลบัพดูว่า “จะ

ประกันตัวไปท�ำไม”	หลังจากนั้น	จ�าเลยก็ลงจากโรงพักเพื่อไปเล่นสนุ้กเกอร์

 ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ จ�ำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนต�ำรวจและเป็น

พนักงำนสอบสวน จึงมีหน้ำที่ที่จะต้องอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้

มำตดิต่อรำชกำร และตำมข้อบงัคบัของกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยระเบยีบ

กำรด�ำเนินคดอีำญำ จะต้องด�ำเนนิกำรในเรือ่งทีป่ระชำชนมำตดิต่อให้เสรจ็

เรียบร้อยด้วยดี รวดเร็ว แต่จ�ำเลยกลับมิได้กระท�ำแต่อย่ำงใด กำรกระท�ำ

ของจ�ำเลยจงึเป็นกำรปฏิบัตหิรอืละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบ มคีวำม

ผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157

	 	 		 	 	 				พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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โดย	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน

5 เทรนด์เทคโนโลยี

ที่จะมาพลิกโลกเก่าที่เราเคยรู้จัก

	 จากผลการส�ารวจของ	Tech	Breakthroughs	Megatrend	ที่ท�าการส�ารวจรูปแบบเทคโนโลยีกว่า	150	แบบทั่วโลกจากกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา	 เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก	

3-7	ปีข้างหน้า	ส่วนจะมีเทรนด์อะไรบ้างนั้น	มาติดตามไปพร้อมกันในบทความนี้เลย

โดรน (Drones)

โดรน	 เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีการบินที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถของการบินด้วยระบบ

อัตโนมัติ	 ท�าให้โดรนเข้ามาแทนท่ีในการบินหลากหลายระบบทั้งเล็กและใหญ่	 ซึ่งในปัจจุบันมีการ

ใช้โดรนในหลายรูปแบบ	ทั้งทางการทหาร	การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	รวมทั้งการขนส่ง	ท�าให้โดรน

กลายเป็นเครื่องมือขนส่งที่ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศระยะไกลได้มากขึ้น	

ไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนหรือสิ่งของก็ตาม

Internet of Things หรือ IoT

เทคโนโลยี	 IoT	เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันมากที่สุดในยุคนี้	 เพราะสามารถแทรกตัวเข้าไปได้แทบ

ทุกอุตสาหกรรม	 เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารอุปกรณ์เท่านั้น	 โดยคาดหวังกันว่า	 IoT	

จะช่วยลดเวลาการจัดการทั้งหมดของมนุษย์	 รวมไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความ

ปลอดภัย	สะดวก	และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Virtual Reality (VR) และ โลกกึง่เสมือนจรงิ (Augmented Reality หรอื AR)

AR	เทคโนโลยีโลกกึ่งเสมือนจริง	คือรูปแบบการผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกของความ

เป็นจรงิ	ด้วยการซ้อนเทคโนโลยเีข้ากบัการมองของมนุษย์ปกต	ิท�าให้เกดิมมุมองใหม่ของการเรยีกใช้

เทคโนโลยีและจัดการระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	โดยปัจจุบันแม้ว่าจะยังเป็นแค่การท�างาน

อย่างง่ายๆ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)

เทคโนโลย	ีArtificial	Intelligence	หรอื	AI	คือ	ปัญญาประดษิฐ์หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถ

คดิและวเิคราะห์สิง่ต่างๆ	ด้วยเหตแุละผลจนสามารถตอบโต้การสนทนาได้อย่างดเียีย่ม	นอกจากนัน้

ยงัสามารถเรยีนรู้และจดจ�าสิง่ทีผ่่านมาเป็นบทเรยีนได้อย่างลึกซ้ึง	ซึง่การพฒันาเทคโนโลยนีีถ้กูแบ่ง

ออกเป็นหลายรูปแบบเพราะการน�าไปใช้งานของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน	 	 ซึ่งแน่นอนว่าการ

บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงบางส่วนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น

บล็อกเชน (Block chain)

บลอ็กเชน	เป็นเทคโนโลยกีารร้อยต่อข้อมลูเข้าไว้ด้วยกนัทัง้หมด	โดยข้อมลูทกุบลอ็กจะเป็นเหมอืน

ส�าเนาของตัวเอง	 เมื่อเกิดการแก้ไขจะท�าให้ทุกบล็อกรับรู้การแก้ไขนั้นๆ	 และมีประวัติเก็บไว้อย่าง

ซับซ้อน	บล็อกเชนเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อถูกน�ามาใช้งานในรูปของ	Bitcoin	หรือเงินเสมือนจริงที่มีการ

ใช้งานอย่างแพร่หลาย	 โดยเชื่อว่าบล็อกเชนจะเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัยและ

รวดเร็วมากกว่าเทคโนโลยีการเงินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ไม่รู้ไ
ม่ได

้แล้ว
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ชื่อหัวข้อข้างต้นน้ี	 มาจากเพลงเปิดรายการทางหอ			

กระจายข่าว	หรือเรียกให้เข้าใจกันง่าย	ๆ	ว่า	เสียงตามสายแบบ

ไร้สายของเทศบาลนครนครสวรรค์	ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้ประกาศ	ใน

วันท�าการ	ระหว่างเวลา	13.00	-	14.00	น.	

	 ความบันดาลใจท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงของการ	 เขียน

คอลัมน์นี้เนื่องจากในวันหยุดท่ีผ่านมา	 ผู้เขียนค้นหา	 เอกสาร

บางอย่างบนชั้นหนังสือแล้วก็ไปเจอแฟ้มเอกสาร	สีด�าสภาพเก่า

มาก	ๆ	แฟ้มหนึ่ง	ที่หน้าปกซีด	ๆ	นั้นเขียน	ว่า	โครงกำรรุ่งอรุณ 

ภายในเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ	โครงการต่าง	ๆ 		เพราะผู้เขียน

เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรระดับจังหวัดของโครงการนี้

	 ขอเท้าความให้ทราบว่า	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ

เรยีนรู้เร่ืองการอนรุกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีนระดบั

ประถมและมัธยมศึกษา	หรือ	มีชื่อสั้นๆ	ว่า	โครงกำรรุ่งอรุณนี้	

ด�าเนนิงานโดย	ความร่วมมอืระหว่าง	3	หน่วยงาน	คอื	ส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 	 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 มีวัตถุประสงค์การ

ด�าเนนิงานเพือ่สร้างและพฒันากระบวนการศกึษาทีจ่ะท�าให้ผูท้ี่

เกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมจดัการศกึษา	ร่วมการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนา

คนในสงัคมให้เกดิจติส�านกึ	มทีกัษะ	ค่านยิม	และพฤติกรรมทีถ่กู

ต้องเหมาะสมในการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	และการใช้

ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

	 โครงการรุ่งอรุณระยะที่	1	เริ่มในปี	2540	-	2544	มี

โรงเรียนต้นแบบระดับประถมศึกษา	 30	 โรงเรียน	 และระดับ

มัธยมศึกษา	 30	 โรงเรียน	 ส่งผลให้เกิดชุมชนตัวอย่างในการ

ด�าเนินงานเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	 120	 ชุมชน		

และโครงการรุ่งอรุณระยะที่	 2	คือ	ปี	2545-2548	 	มีโรงเรียน

ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ	 163	 โรงเรียน	 ใน	 30	

จังหวัดเดิม

	 ส�าหรับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์น้ันมีหลาย

โรงเรียนหลายสังกัดที่เข้าร่วมโครงการนี้	 ที่มีกิจกรรมโดดเด่นก็

เช่น	 ร.ร.	 วัดสโมสร	 ต.แควใหญ่	 ส่วนในสังกัดส�านักการศึกษา	

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยา

วาส	(ท.3)		นั่นเอง	

	 ผู้เขียนเปิดอ่านดูคร่าว	 ๆ	 แล้วก็เห็นความมุ่งหมาย

ของโครงการรุ่งอรุณในอดีต	 ว่า	 มีความสอดคล้องกับโครงกำร

เทศบำลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคำร์บอนต�่ำ	 ในปัจจุบันเช่น

กนั		นัน่จงึเป็นทีม่าของกจิกรรมป่ัน	ป่ัน	ป่ัน		ซึง่เป็นการรณรงค์ให้

ประชาชนหนัมาใช้จกัรยานในการออกก�าลังกายและเป็นพาหนะ

ในการเดินทางระยะสั้น

	 นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมอืน่	ๆ 	เช่น	เชญิชวนให้ลด	ละ	

เลิกใช้ภาชนะโฟม	 เชิญชวนให้ใช้ถุงผ้าเวลาไปจ่ายตลาดหรือซื้อ

ของที่ห้างฯ	 	มีก�าหนดเวลาในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศใน

ส�านักงาน		ฯลฯ	เป็นต้น

	 จ�าได้แม่นย�าว่า	 ส่ิงที่โครงการรุ่งอรุณเน้นนักหนาให้

ลดละเลิกใช้	ก็คือภาชนะโฟม	แต่...นับจากวันที่โครงการรุ่งอรุณ

ได้ถอืก�าเนดิเมือ่ปี	2540	นบัถงึบดันีก้ย็ีส่บิปีผ่านพ้นไป	(พร้อม	ๆ 	

กับโครงการ)		ปรากฏว่า	โฟมได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ

ผู้คน	ของผู้ประกอบการค้าอาหารและเครือ่งดืม่	เข้ามาอยูใ่นบ้าน	

ในมอืและถงัขยะ	และถกูรถขยะน�าไปทิง้ในผืนดินเพือ่รอให้โฟม

ย่อยสลำยในอีก 500 - 1,000 ปีข้ำงหน้ำ !!

	 จะมีใครสงสารพระแม่ธรณีบ้างไหมหนอ	?

โลกสวยด้วยมือเรา
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	 ตามทีว่ารสารเทศบาลนครนครสวรรค์	(บ้านเรา)	ได้น�าเสนอบทความ	“รูไ้ว้ใช่ว่า	ปัญหากฎหมาย”	โดยมผีูส้นใจได้สอบถามปัญหา

ข้อกฎหมาย	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	เกี่ยวกับระยะร่นในการก่อสร้างอาคารต่าง	ๆ 	ซึ่งให้ตอบข้อกฎหมายลงในวารสาร

เทศบาลนครนครสวรรค์	(บ้านเรา)	ดังนี้

 ข้อ 1 ระยะร่นในกำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ ติดทำงสำธำรณะ และระยะร่นแนวเขตที่ดินแต่ละด้ำน ต้องมีระยะห่ำงเท่ำใด

	 ตามกฎกระทรวงฉบบัที	่๕๕	(พ.ศ.	๒๕๔๓)	ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ข้อ	๔๑	อาคารทีก่่อสร้าง

หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า	๖	เมตร	ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย	๓	เมตร	

	 กรณี	อาคารนั้นสูงเกิน	2	ชั้น	หรือเกิน	๘	เมตร	ห้องแถว	ตึกแถว	บ้านแถว	อาคารพาณิชย์	โรงงาน	อาคารสาธารณะ	ป้าย	หรือ

สิ่งที่สร้างขึ้นส�าหรับติดหรือตั้งป้าย	หรือคลังสินค้า	ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

	 (๑)	ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า	๑๐	เมตร	ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย	๖	เมตร

	 (๒)	ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่	๑๐	เมตรขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๐	เมตร	ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ

อย่างน้อย	๑	ใน	๑๐	ของความกว้างของถนนสาธารณะ

	 (๓)	ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน	๒๐	เมตรขึ้นไป	ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย	๒	เมตร

... กฎหมายน่ารู้ ...

เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

 ข้อ 2 ข้ำงบ้ำนสร้ำงก�ำแพงกัน้เขต ตดิตัง้พดัลมระบำยอำกำศ ตดิบลอ็กแก้วระบำยอำกำศสูท่ีด่นิผู้อืน่ข้ำงเคยีง ต่อเติมหลังคำ

ท�ำรำงระบำยน�้ำฝนให้ตกสู่ที่ดินของผู้อื่น ท�ำได้หรือไม่ อย่ำงไร

	 ในกรณีนี้	การต่อเติมอาคารแล้วติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	หรือบล็อกช่องลมต่าง	ๆ 	สามารถกระท�าได้	โดยต้องมีระยะห่างจาก

แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า	2	เมตร	ถ้าห่างน้อยกว่า	2	เมตร	ไม่สามารถกระท�าได้	และผนังนั้นต้องเป็นผนังทึบทันที		ทั้งนี้	การต่อเติมอาคาร

ไม่ว่าจะเป็นกรณใีด	ๆ 	กจ็ะต้องด�าเนนิการยืน่ขออนญุาตดดัแปลงอาคารกบัเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ถกูต้อง	โดยข้างเคยีงต้องเซน็ยนิยอมชดิ

เขตที่ดิน	ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ต่อไป

	 ส่วนค�าถามข้อ	 3	 –	 5	 นั้น	 ฝ่าย

นิติการ	ขอตอบค�าถามในฉบับต่อไป	

											...พบกันใหม่ฉบับหน้า...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	:	ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ส�านักการช่าง	เทศบาลนครนครสวรรค์
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เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

2. เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบหายใจ ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้เป็นเหตุหลัก

ของการส่งผลให้เกิดความอดทนหรือ endurance ขึ้นแก่ร่างกาย และถ้าหาก

ออกก�าลังกายด้วยการเน้นเฉพาะ 2 ข้อนี้แล้ว ให้กลายเป็นการออกก�าลังกาย

แต่เฉพาะในระดับ aerobic อย่างเดียว ก็จะสามารถลดน�้าหนักได้เป็นอย่างดี 

โดยเป็นการเพิ่มกระบวนการในการเผาผลาญไขมัน

3. เพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ ซ่ึงจะได้ผลดีกับกล้ามเนื้อในส่วนล่างของ

ร่างกาย จากการศึกษา พบว่าให้ผลในเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้าม

เนื้อทุกมัด แต่ที่่ได้ผลมากที่สุด จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อต้นขาในส่วนหน้าขา

4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาสมดุลของร่างกาย

5. ช่วยให้นอนหลับลึกกว่าเดิม

6. ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
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ก�าหนดการช�าระภาษี ประจ�าปี 2561

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
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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

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


