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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	เทศบาลนครนครสวรรค์	โดยการน�าของนายจิตตเกษมณ์		นิโรจน์ธนรัฐ		นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์	ได้ใส่ใจในเรื่องของเยาวชนซึ่งจะเป็นก�าลังของชาติต่อไปในอนาคต		โดยได้มีการส่งเสริมกิจกรรมแก่เด็กในด้านต่าง	ๆ		

ทั้งทางด้านการศึกษา	กีฬา		นันทนาการ	ตลอดจนอาชีพ		ซึ่งได้มีการสอดแทรกเข้าไปในด้านการเรียนการสอน	และช่วงเวลาว่าง			

“ถนนเด็กเดิน”	เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ร่วมกับเยาวชนและประชาชน	ในการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งจะท�าการจัดขึ้นเดือนละ	1	ครั้ง	ณ	บริเวณลานเวทีด้านข้างส�านักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์	

	 ภายในกิจกรรมนั้น	เด็ก	ๆ	จะได้แสดงความสามารถบนพื้นที่แห่งนี้	ทั้ง	ร้อง	เล่น	เต้น	โชว์	วาดภาพอีกทั้งยังมีร้านอาหาร

และสินค้าจากฝีมือเด็ก	ๆ 	จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์และโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์	มาจัดแสดง		ซึ่ง

พืน้ทีแ่ห่งนี	้จะเป็นส่วนหนึง่ในการเสรมิสร้างทกัษะจนิตนาการของเดก็	ๆ 	ได้เรยีนรูถึ้งการกล้าแสดงออกในทางทีถ่กู	การท�างานและ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	ความรักสามัคคีในหมู่คณะ	และการฝึกอาชีพ	รู้จักการบริหารจัดการบัญชีการเงิน	การขายของ	เพื่อเป็นอีกทาง

หนึ่งส�าหรับเด็กในการต่อยอดต่อไปในอนาคต

เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมเยาวชน

เปิดพื้นที่ กิจกรรมแสดงความสามารถ

ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ จุดประกายจินตนาการ
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	 คณะท�างานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 เทศบาลนครนครสวรรค์	พบปะ	ให้ข้อมูล	โครงการไทยนิยม	พร้อม

รับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อร้องทุกข์	ของประชาชนชุมชนต่างๆ	ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

	 โครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	ต่อยอดมาจากแนวคิด	“โครงการประชารัฐ”	ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ประชาชนอย่างยั่งยืน	ในทุก	ๆ 	ด้าน	ทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	รวมถึงความมั่นคง	ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยมยั่งยืน	จะเป็นการจัดสรร

งบประมาณลงไปในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างเท่าเทยีม	ตามความต้องการของประชาชน	เพ่ือลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในประเทศ	พร้อม

กับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
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	 โดยรัฐบาลก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ	 และแผนการปฏิรูป	 เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานของทุกส่วนราชการ	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย

ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า	เพื่อผลิตก�าลังคน	การสร้างพลัง

ทางสังคมและลดการเหลื่อมล�้า	ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย	4.0	โดยจะไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง	และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ภายใต้

แนวคิด	“ประชารัฐ”	และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็น

รูปธรรม
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ทั้งนี้หากระบบประปาในบ้านหรือที่สาธารณะขัดข้อง

กรุณาแจ้ง 056-212175 , 336669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง     

แผนด�าเนินการเพื่อผลิตน�้าประปาในช่วงฤดูร้อน

ส�านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์เตรียมแผนด�าเนินการเพื่อผลิตน�้าประปาในช่วงฤดูร้อน

ประสานงานกับส�านักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนต่างๆ เพื่อขอทราบปริมาณน�้า

ที่จ่ายออกมาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อก�าหนดแผนการด�าเนินการผลิตน�้าประปา

เฝ้าสังเกตระดับน�้าในแม่น�้าปิงและแม่น�้าวังเพื่อให้สัมพันธ์กับการสูบจ่ายน�้าประปาให้กับประชาชนได้

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

วางแผนงานเตรียมด�าเนินการต่อแพสูบน�้าหากน�้ามีระดับน�้าลดลง

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงดันน�้าตามจุดต่าง ๆ หาท่อประปาสาธารณะที่ช�ารุดรั่ว  เพื่อท�าการ

แก้ ไขซ่อมแซมโดยด่วน 

ด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าบริเวณโรงสูบแรงต�่าชุมชนหน้าผา ชุมชนเกาะยม การใช้เรือดูดทราย

ขยายร่องน�้า และเตรียมความพร้อมในการต่อท่อทางดูดในบริเวณที่มีระดับน�้าต�่า

บริการน�้าดื่มตามจุดติดตั้งแท่นน�้าดื่มอย่างทั่วถึง 

ท�าการล้างถังตกตะกอนอย่างสม�่าเสมอเพื่อรักษาคุณภาพน�้าสะอาด น�้าประปาดื่มได้

 เทศบาลนครนครสวรรค์ขอขอบคุณประชาชนผู้ ใช้น�้าที่ร่วมกันใช้น�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้

มีน�้าสะสมไว้ ใช้อย่างพอเพียง เพราะนอกจากการบริการน�้าประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ขาดแคลนแล้ว  

เทศบาลนครนครสวรรค์ยังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ่านทาง

หน่วยงานต่างๆ ทัง้จงัหวดันครสวรรค์ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา
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**พื้นที่จังหวัดนครนครสวรรค์ยังไม่ได้อยู่ ในพื้นที่พบผู้ป่วย**

	 แต่เทศบาลนครนครสวรรค์กไ็ด้มกีารเตรยีมพร้อมเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกันโรคพษิสนุขับ้า	โดย	ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาล

นครนครสวรรค์ได้จดัหน่วยบรกิารฉดีวดัซนีป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า	ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ประชาชนสามารถน�าสตัว์เลีย้งไปรับบรกิารฉดี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เทศบาลนครนครสวรรค์

เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( แบบเซื่องซึม ) 

สัตว์จะมีอาการปากอ้า หุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล�้า มีสิ่งสกปรกติดอยู่ และลิ้นจะห้อยออกมานอกปาก มี

อาการคล้ายกระดกูตดิคอ สุนขัจะเอาขาหน้าตะกุยบรเิวณแก้มปากและคอบวม จะลกุนัง่ ยนื และเดนิไปมา

บ่อย ๆ  กนิของแปลก ๆ  เช่น ใบไม้ ก้อนหนิ หรอืบางตวัจะกนิปัสสาวะของตวัเอง แต่สนุขัไม่กดั ถ้าไม่ถกู

รบกวน สนุขัแบบหลังนีจ้ะสงัเกตยาก ดงันัน้ หากสนุขัตายโดยไม่ทราบสาเหต ุควรตดัหวัไปพสิจูน์ก่อน

ได้ที ่อาคารพสัดุสาธารณสขุ (ขวามอืก่อนถงึวดัพทุธมงคลนมิติ หากเข้าทางถนนด้านข้างดบัเพลงิ

เทศบาลนครนครสวรรค์)

ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม งานสัตว์แพทย์ ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 056-219549 , 056-219555 ต่อ 1504

บรกิารฉดีวคัซีนป้องกันโรคพษิสุนขับ้า ฟรี

วิธีสังเกตสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

( แบบดุร้าย ) 

สัตว์จะมีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น ๆ  บางครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหัก ลิ้นเป็นแผล เมื่อแสดง

อาการดุร้ายได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด รวมระยะเวลา

ประมาณ 10 วัน
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านเข้าสู่เดือนเมษายน	 อากาศร้อนขอ

ให้ท่านผู้อ่านใจเย็น	 ๆ	 อย่าใจร้อนตามอากาศนะครับนอกจากนี้

หลายต่อหลายท่านคงได้กลับภูมิล�าเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต	์

เพื่อพบปะญาติพี่น้องรดน�้าด�าหัวขอพรจาก	พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

ที่นับถือกันถ้วนหน้า

	 ช่วงนี้เป็นยุคไทยนิยมยั่งยืนที่หลายท่านนิยมใส่ชุดไทย

สนใจประวัติศาสตร์และเที่ยวชมโบราณสถานต่าง	 ๆ	 ผมป้อมเทศ

กิจขอน�าท่านย้อนเวลาไปรู้ถึงท่ีมาท่ีไปเก่ียวกับตลาดในปากน�้าโพ

ซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่	3	จะเกี่ยวกับตลาดริมเขื่อน

 6. ตลำดริมเขื่อนหรือตลำดต้นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 ตั้งอยู่

บนถนนเจ้าสี่พระยาริมแม่น�้าปิงและแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพาน

ป้อมหนึง่	ถงึตลาดสดเทศบาล	ช่วงกลางวนัจ�าหน่ายเสือ้ผ้าและของ

เบด็เตลด็ในเวลากลางคนืจ�าหน่ายอาหารและเสือ้ผ้าแฟชัน่บตูคิ	จดุ

เริ่มต้นของตลาดนี้	 คือ	 เกิดจากตลาดเรือนแพริมแม่น�้าเจ้าพระยา

และแม่น�้าปิง	 จะมีการค้าขายทางเรือและตามเรือนแพริมชายฝั่ง

ปากน�้าโพ	 เมื่อมีการสร้างสะพานเดชาติวงศ์ในปี	 พ.ศ.	 2493	การ

ค้าขายทางเรือจึงเปลี่ยนมาเป็นบนบกแทน	 ตลาดริมเขื่อนจึงเหลือ

แค่ตลาดเรือนแพ

	 ในช่วงต้นยคุ	2500	เทศบาลเมอืงนครสวรรค์ได้สร้างถนน

รมิเขือ่นเลยีบแม่น�า้	แทนทีพ่ืน้ทีร่มิชายฝ่ังซึง่เป็นป่าพงและทีท่ิง้ขยะ

โดยใช้ชื่อว่าถนนเจ้าพระยา	 เริ่มจากหลังโรงไฟฟ้าน�้าแข็งเหนือ	 ถึง

ตลาดสด	ชุมชนรณชัย	ต่อมาในปี	2513	ทางเอกชนได้สร้างอาคาร

พาณิชย์บริเวณตามแนวถนนริมเขื่อนหันหน้าสู่แม่น�้าเจ้าพระยาซึ่ง

การก่อสร้างในช่วงนั้นคงไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดอาคารถล่ม

	 ในปี	พ.ศ.	2523	เทศบาลเมืองนครสวรรค์	โดยนายถาวร	

นิโรจน์	 นายกเทศมนตรีในสมัยน้ัน	 มีแนวคิดรวบรวมการค้าขาย

หาบเร่แผงลอยตามถนนซอกซอยต่าง	 ๆ	 โดยจัดให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและให้มาขายบนถนนริมเขื่อนน้ี	 โดยย้ายผู้ค้าเส้ือผ้าและ

ของเบ็ดเตล็ดจากตึกเหลือง	 มาขายบนถนนริมเขื่อนในเวลากลาง

วันตั้งแต่ท้ายซอยโกสีย์	5	ถึงหลังธนาคารกรุงไทยสาขานครสวรรค์	

และย้ายผู้ค้าอาหารตามซอยต่าง	ๆ	 เช่น	ซอยศวิตชาต	1,	 2	ซอย									

มหินทร์	(โรงรบัจ�าน�า	1)	ให้มาจ�าหน่ายบนถนนรมิเขือ่นในเวลากลาง

คืนเป็นตลาดโต้รุ่ง	พื้นที่เดียวกับเวลากลางวัน	

	 ในปี	พ.ศ.	2545	ได้มีการจัดระเบียบการค้าขายเพิ่มเติม

บนถนนริมเขื่อนจากหลังธนาคารกรุงไทยสาขานครสวรรค์ถึงหน้า

ส�านกังานเจ้าท่าเดมิ	โดยเฉพาะในเวลากลางคนืมกีารจ�าหน่ายเสือ้ผ้า

แฟชัน่บติูกและของเบด็เตลด็เป็นตลาดไนท์บาซ่า	หรอืตลาดริมเขือ่น

กลางคืน	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2555	 หลังเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมใน

ตลาดปากน�้าโพ	 ได้มีการซ่อมแซมและสร้างถนนริมเขื่อนเพิ่มเติม

ทางเหนือจากหลังโรงไฟฟ้าน�้าแข็งเหนือเดิม	(ตลาดลาว)	ไปถึงแยก

ป้อมหนึง่เช่ือมถนนโกสีย์	ส่วนทางใต้	จากตลาดสด	(ชมุชนรณชยั)	ไป

ถงึใต้สะพานเดชาตวิงศ์	(ชุมชนป่าไม้)	ซึง่พืน้ทีท่างใต้นีเ้ป็นการสร้าง

ถนนแทนทีถ่นนเดิมทีพ่งัทลายลงแม่น�า้ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที	่2	

โดยใช้ชือ่ว่า	ถนนเจ้าส่ีพระยาและได้เปิดการจราจรบนถนนรมิเขือ่น

นีเ้ตม็รปูแบบเพือ่ระบายการจราจรท่ีแออดัในตวัเมอืง	พร้อมกนันีไ้ด้

มกีารจดัระเบยีบการจ�าหน่ายสนิค้าบนถนนรมิเขือ่นใหม่โดยสร้างซุม้

ให้จ�าหน่ายบนแนวสันเขื่อนจนถึงปัจจุบัน

	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเพียงตลาดเดียวก่อน	ตลาดอื่นๆ	จะน�า

เสนอต่อในฉบับหน้า	สวัสดีครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 3

สภาพเดิมตลาดจ�าหน่ายอาหาร	ตลาดจ�าหน่ายเสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด
ในเวลากลางคืน สภาพตลาดริมเขื่อนในปัจจุบัน
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	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเทศบาล
นครนครสวรรค์-ADIDAS-FOOD	OPEN	2018

	 วนัพธุที	่28	มนีาคม	2561	ทีห้่องประชมุอมราวด	ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์	นางจนิตนา	เสรภีาพ	รองนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น
ที่	18	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	

	 วันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2561	เวลา	10.00	น.	ที่ห้อง
ประชุมชั้น	 5	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 นางจินตนา	 เสรีภาพ	
รองนายกเทศมนตรี	 นครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีมอบ	
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 สายสามัญและสาย
อาชีพ	 (ทวิศึกษา)	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	
ประจ�าปีการศึกษา	2560
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“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”	เราท�าความดีด้วยหัวใจวันพุธที่	28	มีนาคม	2561	เวลา	09.00	น.บริเวณสวนสาธารณะ	ด้าน
ข้างเทศบาลนครนครสวรรค์	

โรงเรียนในสังกัดส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์	 จัด
โครงการเยีย่มบ้านเดก็นกัเรยีน	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัด	ีสร้าง
ความเข้าใจ	ระหว่างครู	ผู้ปกครอง	และนักเรียน	อีกทั้งเพื่อให้ครู
ได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน	 ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการ
จัดการเรียน	 และเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน	 แนว
ความคิดในการจัดการเรียนการสอน

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค์
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครที่มี
จติอาสา	และเหรยีญเชิดชเูกยีรตแิก่อาสาสมคัรทีป่ฏิบตังิาน	เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจแก่อาสาสมคัรท่ีได้พฒันาด้านสาธารณสุขในชมุชน	

นางจินตนา	 เสรีภาพ	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีปิดบัญชีออมทรัพย์รับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยโครงการ
ออมทรัพย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนรักการออมและประหยัดของโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส	(ท.3)

ออกหน่วยพบปะประชาชนไทยนิยมยั่งยืน	ครั้งที่	2	
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จิตอาสา	เราท�าความดีด้วยหัวใจ	บริเวณหน้าการเคหะฯ	

นายประเดิม	ศรีสมบูรณ์	ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็น
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	ประจ�าปีการศึกษา	2560	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)

พิธีเปิด	การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน	ท้องถิ่น	ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่	18	ปีการศึกษา	2561
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หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

วันสตรีสากล

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	“ความรู้คู่คุณธรรม	อยู่อย่างพอเพียง”	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้	(ท.2)	
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ภาษีป้าย คืออะไรและต้องจ่ายอย่างไร?

วันนี้มีค�าตอบ

ป้ายอย่างใดจึงเข้าข่ายต้องเสียภาษี? 

	 กฎหมายก�าหนดให้ป้ายที่ต้องเสียภาษี	ประกอบด้วยป้ายแสดงชื่อ	ยี่ห้อ	หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ

การค้า	 หรือประกอบกิจการอื่น	 ๆ	 เพื่อหารายได้	 หรือโฆษณาการค้า	 หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้	 ไม่ว่าจะแสดงหรือ

โฆษณาไว้ที่วัตถุใด	ๆ	ด้วยอักษร	ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน	แกะสลักจารึกหรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ติดตามกันต่อฉบับหน้า		กับขั้นตอนการยื่นเสียภาษีป้าย		นะคะ

ประเภทที่  1

อักษรไทยล้วน

ประเภทที่  2

อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศ, 

ภำพ , เครื่องหมำยอื่น

ประเภทที่  3  (ก)

ไม่มีอักษรไทย
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การใช้โซเชียลมีเดียต้องระวัง

ผิดกฎหมาย

1. กรณีโพสต์ข้อควำมหมิ่นประมำททำงโทรศัพท์มือถือ

	 บางครั้งจะเห็นข้อความในเฟสบุ๊ค	หรือทางไลน์	มีการตอบโต้	หรือด่าทอกันไปมา	จนท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียชื่อเสียง	

ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชัง	ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	326	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	

1	ปี	ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และด้วยการหมิ่นประมาททางสื่อออนไลน์อาจเป็นการหมิ่นประมาทด้วย

การโฆษณา	ตามมาตรา	328	ซึ่งท�าให้โทษหนักขึ้นเป็นจ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	ปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2. กรณีส่งรูปภำพลำมก อนำจำรทำงโทรศัพท์มือถือ

	 ถ้ามีการส่งรูปภาพลามกอนาจารต่าง	ๆ	เช่น	ภาพการร่วมเพศ	ภาพโป๊เปลือย	ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.2550	มาตรา	14(4)	และหากใช้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีความผิด	ตาม

มาตรา	14(5)	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3. กำรส่งต่อข่ำวลวงข่ำวลือ

	 ในสังคมออนไลน์มักไม่มีแหล่งที่มาที่แจ้งชัดดังเช่นที่มีการแชร์ข่าวลือต่างๆ	 เช่น	 อ้างว่าเขื่อนจะพัง	 น�้าจะท่วมโลก	

โลกจะมืดในเดือนธันวาคม	 เป็นต้น	 ซึ่งข่าวเหล่านี้แม้จะไม่ได้ท�าร้ายใครโดยตรงก็ตาม	 แต่เป็นการสร้างความตระหนกให้แก่

ประชาชน	จึงเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.2550	มาตรา	

14(2)	และหากได้ส่งต่อข้อมูลข่าวลือเหล่านี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา	14(5)	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 เทศกาลสงกรานต์นี้	ขออ�านวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ

         

	 	 	 	 	 	 																																																	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.

 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัยที่ 5 ของทุกคนไป

เสยีแล้ว หรอือำจจะกล่ำวได้ว่ำยุคสมยัปัจจบุนัเป็นยคุโซเชยีลมีเดยี

ครองเมอืง ทัง้นีจ้ะสงัเกตได้ว่ำ ไม่ว่ำใครจะท�ำอะไร อยู่ทีไ่หนบนโลก

ใบนี ้กส็ำมำรถถ่ำยรปูและเขยีนข้อควำมถงึกนัโดยลงเฟสบุค๊ ลงไลน์ 

หรือแชร์กันได้ตลอดเวลำ แต่บำงครั้งกำรเขียนข้อควำม ถ่ำยรูปลง

เฟซบุ๊ค ลงไลน์ หรือแชร์ข้อควำมบำงอย่ำง ก็อำจท�ำให้เรำก้ำวขำ

ข้ำงหนึ่งเข้ำไปในคุกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น 
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โดย	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน

คนไทยเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตมากสุดในโลก

กรุงเทพฯ แชมป์เมือง

ที่มีคนใช้ Facebook สูงสุด

ในยุค “Mobile First” คนไทยใช้ชีวิตกับสมาร์ทโฟน

อย่างไร? 

	 จากรายงาน	 DIGITAL	 AROUND	 THE	WORLD	 IN	

2018	 ซึ่งเป็นการรวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก	

ของ	“We	Are	Social”	ดิจิทัลเอเยนซี่	และ	“Hootsuite”	ผู้ให้

บรกิารระบบจดัการ	Social	Media	และ	Marketing	Solutions	

เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์และ

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ

	 ในรายงานได้เผยว่า	 ปัจจุบันเราก�าลังอยู่ในยุค	“Mobile First”	 คือ	 คนทั่วโลกเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน	Mobile	

Device	กันมากขึ้น	โดยแพลตฟอร์ม	Social	Media	ยอดนิยมทั่วโลก		อันดับ	1	ได้แก่	Facebook		2	YouTube	3	Whatsapp		

4	Facebook	Messenger	และ	5	WeChat	ซึ่งในขณะนี้ทั่วโลก	มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า	4,000	ล้านคนทั่วโลก	และการ

เติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วนั้น	เนื่องมาจาก	“การเติบโตของสมาร์ทโฟน”	จากหลากหลายแบรนด์ที่ปัจจุบันมีราคาไม่

แพง	ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวกขึ้น

	 โดยประมาณการณ์ว่าในปี	 2017	ทั่วโลกมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแรกในชีวิต	 ไม่ต�่ากว่า	200	ล้านคน	และ	2	 ใน	3	

ของจ�านวนประชากรโลกกว่า	7,600	ล้านคน	มีโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนสมาร์ทโฟนและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต				

สมาร์ทโฟน	ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ใช้งาน	Social	Media	โดยปัจจุบันประชากรกว่า	3,000	ล้านคนทั่วโลก	

ใช้	Social	Media	เป็นประจ�าทุกเดือน	โดย	9	ใน	10	คนของผู้ใช้งาน	Social	Media	เลือกเข้าผ่าน	Mobile	Device

		 นอกจากภาพรวมในระดับโลกแล้ว	 ในรางานได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและส่ือออนไลน์ต่างๆ	 ของคนไทย	

และสถิติภาพรวมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย	ในยุค	“Mobile	First”	ไว้ดังนี้

	 ในรายงานระบุว่า	ประเทศไทยมีประชากร	69.11	ล้านคน	(53%	อยู่ในเขตเมือง)	ผู้หญิง	51.3%		ผู้ชาย	48.7%	มีราย

ได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย	อยู่ที่	16,946	ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี	อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทย	คิดเป็นสัดส่วน	97%	ของ

ประชากรทั้งประเทศ	

	 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต	57	ล้านคน	คนไทย	51	ล้านคน	ใช้	Social	Media	และคนไทยที่ใช้	Social	Media		

46	ล้านคน	เข้าผ่าน	อุปกรณ์เคลื่อนที่	(Mobile	Device)	โดย	Social	Media	ยอดนิยมของคนไทย	อันดับ	1	ได้แก่	Facebook	

อันดับ	2	YouTube	อันดับ	3	LINE		อันดับ	4	Facebook	Messenger	และ	อันดับ	5	Instagram	ซึ่ง	คนไทยใช้เวลาเล่น	Social	

Media	เฉลี่ย	3	ชั่วโมง	10	นาที/ต่อวัน	ใช้เวลาไปกับการดูทีวี	(Broadcast,	Streaming,	Video	On	Demand)	ไม่ต�่ากว่า	4	ชั่วโมง	

3	นาทีต่อวัน

		 นอกจากนั้นสถิติยังบอกอีกว่า	กรุงเทพฯ	ครองอันดับ	1	เมืองที่มีผู้ใช้	Facebook	มากที่สุดในโลก	ถึง	22,000,000	คน		

อันดับ	2	ธากา	(บังคลาเทศ)		อันดับ	3	เบกาซิ	(อินโดนีเซีย)	อันดับ	4	จาการ์ต้า	(อินโดนีเซีย)		และอันดับ	5	เม็กซิโก	ซิตี้	
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

เวลา

ค�าว่า	 เวลำ	 ที่เปล่งเสียงออกมาเพียงสองพยางค์เท่าน้ี			

แต่ความหมายของมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน	คุณผู้อ่านว่าไหม	?						

ในแต่ละวันเราจะได้ยินค�าน้ีท้ังจากปากของคนอื่น	 และ

ของเราตวัเราเองทีก่ล่าวถงึเวลาในเหตกุารณ์ทีห่ลากหลายต่าง	 ๆ	

นานา	เช่น

 “ฉันไม่มีเวลาเลย...

	 “งานยุ่งจนเวลาจะกินข้าวยังไม่มี...

	 “สงสัยจะไปไม่ทันเวลาอีกแล้ว...	

	 “เธอต้องมีเวลาให้ครอบครัวบ้างนะ...” 

นึกถึงสมัยเรียนมัธยม	 เวลาใกล้จะจบการศึกษาก็จะมี

การขอให้เพ่ือน	 ๆ	 เขียนในสมุดเฟรนด์ชิพ	 ...ซ่ึงเป็นสมุดเล่ม

กะทัดรัด	 พิมพ์ด้วยกระดาษสีสวย	 (และแน่นอน..แพงกว่าสมุด

เรยีน)	ส�าหรบับนัทกึค�าอ�าลา		ถ้อยค�าแสดงความรูส้กึอาลยั	และ

ให้ทีอ่ยูท่ีจ่ะตดิต่อกนัทางจดหมาย	และทกุคนจะต้องมอบค�าคม	

หรอืคติพจน์ประจ�าใจหรอืสภุาษติ		ค�าพงัเพยไว้ในตอนท้ายด้วย		

ข้อความที่จ�าได้แม่นก็	 คือ	“เวลาและวารีไม่รอรีให้ผู้ใด”	 หรือ

เวลาและกระแสน�้าไม่เคยคอยใครนั่นเอง

มาถึงยุคนี้	 	 ผู้คนเข้าถึงโลกโซเชียลกันง่ายดายแค่ปลาย

นิว้	กม็นีกัคดินกัเขยีนมากมายทีน่�าความคดิของตนเกีย่วกบัเวลา

ออกมาน�าเสนอตามเวบ็ไซต์ต่าง	ๆ 	อย่างเช่นในเวบ็		dek-d.com		

ก็กล่าวถึงเวลาไว้อย่างน่าสนใจ	คือ

-	 จะรู้คุณค่าของเวลาหน่ึงปี	 	 ให้ไปถามนักเรียนที่สอบ

ตกซ�้าชั้น		

(ขอตั้งข้อสังเกตว่า	 ดูเหมือนนักเรียนสมัยน้ีจะไม่มีสอบ

ตกกันแล้วนะ...)

-	จะรู้คุณค่าของเวลาหนึ่งเดือน	ให้ไปถามคุณแม่ที่คลอด

ลูกก่อนก�าหนด

-	 จะรู้คุณค่าของเวลาหน่ึงสัปดาห์	 ให้ไปถามนักเขียน

คอลัมน์หนังสือรายสัปดาห์....		

(อันนี้โดนผู้เขียนอย่างจัง...	555)	

-	จะรูค้ณุค่าของเวลาหนึง่วนั	ให้ไปถามคนทีจ่�าวนัครบรอบ

แต่งงานผิด		(อันนี้ผู้เขียนขอเพิ่มเติมเอง...อิอิ)

-	 จะรู้คุณค่าของเวลาหนึ่งชั่วโมง	 ให้ไปถามคนที่ก�าลังรอ

เวลานัดหมายกับคนรัก

-	จะรูค้ณุค่าของเวลาหนึง่นาท	ีให้ไปถามคนทีพ่ลาดขบวน

รถไฟ	

-	 จะรู ้คุณค่าของเวลาหนึ่งวินาที	 ให้ไปถามคนที่รอด

หวุดหวิดจากอุบัติเหตุ

แต่ข้อคิดเกี่ยวกับเวลาที่ผู ้เขียนชื่นชอบมาก	 ๆ	 ก็คือ

ข้อความต่อไปนี้		ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด...	ลองอ่านดูค่ะ

“ลองจินตนาการวา่มธีนาคารแห่งหนึง่เข้าบญัชใีหค้ณุทกุ

เช้า	เป็นเงิน	86,400	บาท	ไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้น	

ทุกตอนเย็นจะลบยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้ระหว่างวัน		

คุณจะท�าอย่างไร	 แน่นอนท่ีสุด	 คุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุก

สตางค์ใช่ไหม

เราทุกคนมีธนาคารอย่างนั้นเหมือนกัน	 ธนาคารแห่งนี้

ชื่อว่า	“เวลา”	มันเข้าบัญชีให้คุณ	86,400	วินาที	ทุกคืนมันจะ

ถูกล้างบัญชี	 ถือว่าขาดทุนตามจ�านวนที่คุณพลาดโอกาสที่จะ

ลงทุนในสิ่งดี	ๆ		

มนัไม่สะสมยอดคงเหลอื		ไม่ให้เบกิเกนิบญัช	ี	ในแต่ละวนั

จะเปิดบญัชีใหม่ให้คณุ		และทกุค�า่คนืจะลบยอดคงเหลอืของทัง้

วนัออกหมด	ถ้าคณุเสียโอกาสทีจ่ะใช้ประโยชน์ในระหว่างวนั		ผล

ขาดทุนจะเป็นของคุณ	ไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้		ไม่มีการ

ถอนยอดของ	“วนัพรุง่นี”้	มาใช้ได้		คณุต้องมชีวีติอยูก่บัปัจจบุนั

ด้วยยอดเงนิฝากของวนันี	้	ให้ลงทนุจากเงนิฝากเหล่านีเ้พือ่ได้ผล

ตอบแทนมาสูงสุด	ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพ		ความสุข		ตลอดจน

ความส�าเรจ็	นาฬิกาก�าลังเดนิ		ทกุคนจงึต้องท�าวนันีใ้ห้ดทีีสุ่ด		ท�า

ทุกขณะที่คุณมีให้มีคุณค่า		

และจ�าไว้เสมอว่า	เวลาไม่คอยใครแม้สักคนเดยีว		เมือ่วาน

เป็นอดีต	พรุ่งนี้ยังยากที่จะอธิบาย...”	

ก็หวังว่ำเรำทุกคนจะไม่ขำดทุนกันนะคะ 
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	 ตามที่วารสารเทศบาลนครนครสวรรค์	 (บ้านเรา)	 ได้น�าเสนอบทความ	 “รู้ไว้ใช่ว่า	 ปัญหากฎหมาย”	 โดยมีผู้สนใจได้สอบถาม

ปัญหาข้อกฎหมาย	และฝ่ายนิติการ	กองวิชาการและแผนงาน	ได้ตอบข้อกฎหมายในส่วนข้อ	1	และข้อ	2	ลงในหัวข้อ	“รู้ไว้ใช่ว่า	ปัญหา

กฎหมาย”	ฉบับเดือนมีนาคมแล้ว	ส่วนของค�าถาม	ข้อ	3	,	4	และ	5	มีดังต่อไปนี้

 ข้อ 3	ซอยเข้าออกสู่ถนนใหญ่	ชาวบ้านใช้กันมานานเกินกว่า	10	ปี	กรณีซอยในโครงการจัดสรร	แม้เจ้าของโครงการไม่ได้มีการ

มอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จะถือเป็นการมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นซอยสาธารณะโดยอัตโนมัติหรือไม่	

... กฎหมายน่ารู้ (ต่อ) ... เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รถณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	:	ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ส�านักการช่าง	เทศบาลนครนครสวรรค์

 ตอบ	กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นทางทางสาธารณะ	ถึงแม้จะเปิดให้ใช้ทั่วไป

มาเกนิกว่า	10	ปี	แล้วกต็าม	เพราะเจ้าของกรรมสทิธิท์ีอ่าจจะเป็นในรปูของนติบิคุคล

ของโครงการนัน้	ๆ 	ยงัมไิด้ยกมอบกรรมสทิธิใ์ห้เป็นทางสาธารณะ	ตามชอบธรรมทาง

กฎหมาย	จะเป็นทางสาธารณะกต่็อเมือ่เจ้าของโครงการหรอืนติิบคุคลโครงการนัน้	ๆ 	

ยินยอมยกมอบให้เป็นทางสาธารณะน้ันเสร็จสมบูรณ์	 โดยมีเอกสารสิทธิแสดงอย่าง

ชัดเจนว่า	มอบให้เป็นทางสาธารณะ

 ข้อ 4	 ซอยสาธารณะ	 มีผู้อยู่อาศัยในซอยนั้น	 เอาซากรถและเศษชิ้นส่วน

ต่าง	ๆ 	ของรถ	ไปปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในซอยเข้าออกได้	การกระท�านี้ถือว่าผิด

บทบัญญัติหรือไม่
 ตอบ	กรณีดังกล่าว	ต้องให้ทราบแน่ชัดก่อนว่า	ซอยที่มีคนเอาเศษซากรถมาขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้าออกนั้น	 เป็นซอยสาธารณะจริง

หรือไม่	หรือว่าเป็นทางส่วนบุคคลของผู้กระท�า	หากสืบทราบแน่ชัดและมีหลักฐานยืนยันว่าซอยดังกล่าวเป็นทางสาธารณะ	ก็สามารถแจ้ง

กบังานรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง	ฝ่ายปกครอง	ส�านกัปลดัเทศบาล	เทศบาลนครนครสวรรค์	ด�าเนนิการตรวจสอบระเบยีบ	

ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ข้อ 5	เดินสายไฟเข้าบ้านของตนเอง	โดยผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	กรณีนี้ถูกต้องหรือไม่

 ตอบ	ในทางปฏิบัติให้ถูกต้อง	ตามกรณีนี้	การกระท�าดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน	หรือเจ้าของบ้านข้างเคียงที่

สายไฟจะผ่านบ้านหลังนั้น	ๆ	ก่อน	ทั้งนี้ต้องเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่าย	และแจ้งการไฟฟ้า	หรือสอบถามการไฟฟ้า	เพื่อให้ได้ข้อยุติและ

ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย	และเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ชัดเจน	ต่อไป
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เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รถณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

จักรยานลดโลกร้อน
	 ภาคคมนาคมขนส่งน้ันมปีริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถงึร้อย

ละ	13	ของปริมาณการปล่อยรวมในระดับโลก	(ข้อมูลจาก	IPCC,	2007)	

เทียบเท่าร้อยละ	23	ของการปล่อยก๊าซจากภาคการใช้พลงังาน	ซึง่มสีดัส่วน

การปล่อยก๊าซร้อยละ	74	มาจากปัจจัยด้านคมนาคมขนส่งทางถนน	ในขณะ

ที่	ประเทศไทยเอง	ก็พบปริมาณการปล่อยก๊าซที่ร้อยละ	27	ของภาคการ

ผลติและการใช้พลังงาน	(รายงานแห่งชาติฉบบัที	่2,	2543)	จงึนบัได้ว่า	ภาค

คมนาคมขนส่งจงึเป็นอกีหนึง่ตัวแปรส�าคญัของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ

	 จากข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา	 (OECD,	 2010)	 พบว่า

รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากถึงร้อย

ละ	65	ของภาคคมนาคมขนส่ง	โดยเมื่อเทียบกับรถยนต์	1	คันจะสามารถ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ท่ีระดบัเฉลีย่	271	กรมัต่อการเดนิทางระยะ	

1	กิโลเมตร	ซึ่งหากน�ามาค�านวณกับปริมาณการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น	 (โดย

เฉพาะในประเทศทีม่นีโยบายส่งเสรมิการใช้รถคนัแรก)	ย่อมท�าให้แนวโน้ม

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สูงขึ้นไปอีกมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	:	ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ส�านักการช่าง	เทศบาลนครนครสวรรค์
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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
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

สัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

Landmark ของนครสวรรค์

คาดว่าแล้วเสร็จ	สิ้นปี	2561


