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เจริญพรปีใหม่ พ.ศ.2562

พระเทพสิทธาจารย์

เจริญพรปีใหม่ พ.ศ.2562

พระสุทธิธรรมโสภณ

          กาลเวลา หมายถึง ฝ่ัง ในท่ีนีร้วมไปถึงฝ่ัง คอื เป้าหมายของความส�าเรจ็และความล้มเหลวฝ่ังแห่ง 

ความสขุและความทกุข์ ทีจ่�าต้องประสบพบเจอในชวีติ เนือ่งด้วยในห้วงชวีติของคนนัน้  จ�าต้องตกอยู่ใน 

ห้วงของกาลเวลาท่ีเสมือนว่าตีกรอบ ให้เราใช้ชีวิตเดินวนเวียนไปตามกระแสแห่งกาลเวลา ที่ไม่

สามารถจะเดินย้อนถอยหลงักลบัมาได้  ในช่วงระหว่างนีอ้าจประสบความส�าเรจ็บ้าง อาจประสบกบั 

ความล้มเหลวบ้าง อาจพบเจอกบัความสขุบ้าง อาจพบเจอกบัความทกุข์บ้าง เมือ่เป็นเช่นนี ้คนฉลาด

ทีเ่รยีกกนัว่าบณัฑติซึง่เป็นผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งตัง้ต้นด�าเนนิชวีติโดยใช้ปัญญา ย่อมรูจ้กัทีจ่ะบรหิาร

จัดการชวีติให้ควบคูกั่บกาลเวลาทีห่มนุเวยีนเปลีย่นผ่านไปรูจ้กัน�าเอาความทกุข์ความล้มเหลวมาเป็น

ประสบการณ์เพื่อหาสาเหตุแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อประสบพบเจอกับความสุขความส�าเร็จ ก็ไม่หลงจนเกินไป ไม่ประมาท ยังคง

ตั้งใจและใช้ชีวิตด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อที่จะรักษาความดีและความส�าเร็จนั้นเอาไว้ให้ยั่งยืนยาวนาน

 ดงันัน้ เม่ือถงึวาระขึน้ปีใหม่พทุธศักราช 2562 กน็บัว่าเป็นกาลเวลาท่ีสมมตข้ึินมาเพือ่ จะได้ด�าเนนิชีวิตไปได้ตามกรอบของเวลา แต่สิง่ที่ 

ก�าหนดความดีความช่ัว ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราเอง จึงขอให้ท่านท้ังหลายใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท  

มคีวามขยนัหมัน่เพียร ประกอบตนไว้ในขนัตธิรรมคือความอดทนอดกลัน้ให้มาก เมือ่ประสบกบัปัญหาอปุสรรคหรอืโลกธรรมทีจ่�าต้องประสบคอื 

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้สุข มีทุกข์ มีนินทา มีสรรเสริญ ก็ให้ประคับประคองจิตใจของตนให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวเอนเอียง

ไปตามกระแสของสิ่งเหล่านั้น ดังพระพุทธนิพนธ์ภาษิตว่า “ขุนเขาศิลาแท่งทึบ ไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิต ก็ไม่พึงหวั่นไหว 

เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น”

 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ จึงขออ�านวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงประสบวิปุลสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญวัฒนาสถาพรด้วย จตุรพิธพรชัย 

โดยทั่วกัน

             ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ความสุขปีใหม่สิริมงคลอันเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญ จะเกิดขึ้นต้อง 

อาศัยการกระท�าความดี ด้วยกาย วาจา ใจ คือ

 1. มีการให้ทาน การสละแบ่งปันของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ การสละวัตถุสิ่งของแก่คนอื่น ถึงจะ 

ให้ไปของเราก็ยังไม่หมด เรายังได้ความอิ่มใจ ความสุขในการท�าดี

 2. พูดไพเราะไม่แสลงหูแก่คนอื่น วาจาที่ไพเราะ โดยเราไม่ต้ะองลงทุนด้วยเงิน พูดไพเราะ พูดจริง 

พูดสิ่งมีประโยชน์เราก็จะมีแต่ความสุขใจได้เพื่อนที่ดีมีศีลธรรม น�าให้เกิดสุข

 3. ท�าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่กันและกัน ท�าด้วย กาย วาจา และใจ ให้เกิดประโยชน์แก่กันและกัน แล้วเว้นโทษเสื่อมเสียและ

เดือดร้อนแก่ตนและคนอื่น

 4. ท�าตนให้สม�า่เสมอ ไม่เย่อหยิง่จองหอง ไม่ยกตนข่มท่านยดึหลกัธรรมค�าสอนพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาปฏบิตั ิมกีารให้ทาน รกัษาศลี ภาวนา 

ละบาป บ�าเพ็ญกุศล ท�าใจตนให้ผ่องแผ้ว เพิ่มพูนปัญญามีเมตตาน�าพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน

 ในวารดถิขีึน้ปีใหม่ ปี 2562 นี ้ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั อนัมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบนัดาลให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุ 

ความเจรญิ ด้วยสริสิวสัดิพ์พิฒันมงคล สมบรูณ์พนูผลปฏภิาน ธนสารสมบติั จตุรพิธพรชัยท้ังสีป่ระการ คือ อายุ วรรณะ สขุะ พละ ขออ�านวยพร 

(พระเทพสิทธาจารย์)
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายมหานิกาย)

เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง

(พระสุทธิธรรมโสภณ)
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายธรรมยุต) วัดป่าวังเลิง



สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2562

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
 วาระของการเร่ิมต้นปีใหม่ พทุธศักราช 2562 เป็นนมิติหมาย 
ทีด่ทีีห่ลายคนต่างตัง้เป้าหมายส�าคญัของชวีติ หรอืหลกัชัยความฝันตน 
จงัหวดัมหาสารคามก็เช่นกนั นอกจากการขานรบันโยบายหลกัของรฐับาล 
เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุแก่ประชาชนแล้ว กระผมก็มคีวามต้ังใจท่ีพฒันา 
จงัหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเมอืงสะอาด ปลอดภยั ประชาชนมสุีขภาพด ี
ด้วยการจดัการขยะ สภาพแวดล้อมน่าอยู ่มคีวามมัน่คงในอาชีพ ปลอดภยั 
ในชีวิตทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอบายมุข สิ่งเสพติด 
ประชาชนมีความสุข (อยู่ดีมีสุข) นั่นคือเป้าหมายส�าคัญ
 จังหวัดมหาสารคาม เป็นเมืองเล็กๆ แต่อบอุ่นด้วยวิถี
วัฒนธรรม และสวยงามในความบริสุทธิ์ของวิถีชีวิตตาม ฮีตสิบสอง 
คองสบิสี ่ความรกัสามคัคขีองชาวมหาสารคามทีป่รากฎอย่างต่อเนือ่ง 
ต้องขอขอบคุณในน�้าใจของทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วม กิจกรรม “BIKE 
อุน่ไอรกั” กจิกรรมจดัข้ึน ในโอกาสทีส่มเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห่ง
รตันโกสนิทร์” ทีส่่วนกลาง ถอืเป็นภาพประวติัศาสตร์ทีส่วยงาม ท่ีพีน้่อง 
ประชาชน ออกมาแสดงถงึพลงัความจงรกัภกัด ีความสามคัคีทีย่ิง่ใหญ่
ของชาวมหาสารคาม และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ 
และหมอล�าหุน่มหาสารคาม 2019” ทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้ที ่2 ทีพ่วกเราจะ 
ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว “ผู้มาเยือน” ร่วมกันด้วยรอยยิ้ม 
การบรกิาร และน�า้ใจไมตรทีีด่ ีเนือ่งในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ 
วิถีไทย วิถีพุทธพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามก็จะได้ร่วมกิจกรรม 

 สวสัดคีรับพ่ีน้องประชาชนทกุท่าน เนือ่งในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 
พุทธศักราช 2562 ขอส่งความปรารถนาดีถึงพี่น ้องประชาชน 
ชาวมหาสารคามทุกท่าน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ได้เตรยีมพร้อม จดักจิกรรมส�าคญั เช่น พธิที�า 
บุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 การประดับไฟตกแต่ง 
เมอืงให้สวยงามการปรบัปรุงทศันียภาพเมอืง และอกีกจิกรรมส�าคญั คอื 
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ได้ลงพืน้ทีร่่วมกบั คณะกรรมการศาลหลกัเมอืง 
มหาสารคาม เพื่อเตรียมท�านุบ�ารุงศาลหลักเมือง สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้าน 
คูเ่มอืง ในส่วนทีช่�ารุดทรุดโทรม ด้วยการปรบัแต่งภมูทิศัน์ตดัแต่งก่ิงไม้ 
ให้เป็นระเบียบสวยงามเสริมสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดมหาสารคาม และ 
ประชาชนที่ผ่านไปมาได้กลับมากราบไหว้ขอพร ครับ
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขานรับนโยบายกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ก�าหนดให้ถนนนครสวรรค์ ตลอดสาย เป็นถนน “1 อปท. 
1 ถนนท้องถิน่ใส่ใจสิง่แวดล้อม” โดยขอเชญิชวนทกุภาคส่วน ในชุมชน 
ร่วมกนัพฒันาปรบัปรุง สิง่แวดล้อมบริเวณถนนให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ หรือไม้ดอก ไม้ประดับอื่นๆ 
ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละพืน้ที ่เพือ่ให้ดูร่มรืน่ และสวยงามทัง้สองข้างถนน 
เหน็ได้ว่าการปรบัปรุงทวิทัศน์ ถนนหนทาง สะท้อนถงึวฒันธรรม วถีิชมุชน 
หรอืเอกลักษณ์ของชมุชน ไปจนถงึมกีารดแูลสิง่แวดล้อมของถนนเส้นนัน้ 
อย่างเป็นระบบด้วย ฉะนัน้เรามาร่วมมอืกนั โดยเริม่ต้นจากทีบ้่านของ 
ทุก ๆ ท่านก่อนนะครับ

(นายเกียรติศักดิ์  จันทรา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

สวดมนต์ข้ามปีคนืวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ณ วัดพุทธวนาราม 
(วดัป่าวงัน�า้เยน็) และทีว่ดัใกล้บ้าน
รวมถึงการมาท�าบุญตักบาตร 
ในเช้าของวันปีใหม่ นับเป็น 
สิริมงคลต่อพี่น้องประชาชนทุก
ท่าน ทุกครอบครัว
 กระผมในฐานะผู ้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ขอส่ง 
ความปรารถนาดีและไมตรีจิตมายังพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน และ 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งองค์พระบรมธาตุนาดูน 
พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม 
สิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ ท่ี ทุ กท ่ าน เคารพนับ ถือ  เดชะพลานุภาพแห ่ ง 
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ ้า ทุกพระองค์ พระมหาบารมีแห่ง 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
โปรดอภบิาลประทานพรให้พีน้่องชาวมหาสารคามเจรญิด้วยจตรุพธิพร
บริบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติประสบผลในสิ่งที่หวังมีความสุขความเจริญ
ตลอดปีพุทธศักราช 2562 เทอญ

 ท้ายนี ้ขออาราธนาคณุ 
พระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ทัง้หลายในสากลโลก พระบญุญา 
บารมี พระบรมเดชานุภาพแห่ง 
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย ์ 
ทุกพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
(รชักาลที ่9) สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
ได้โปรดอภบิาลพระราชทานพรให้ทกุท่าน ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์
พพิฒัน์มงคลสบืไปและขอให้ทกุท่านยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จริยธรรม 
รู้รักสามัคคี ก่อให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี ในชุมชน ตามแนว
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้สังคมเราอยู่เย็น
เป็นสุข และร่วมคิดร่วมปฏิบัติ สรรค์สร้างพัฒนาบ้านเมืองเรา ตลอด
จนประเทศชาติให้ก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกัน
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ค�าแนะน�าการช�าระภาษีท้องถิ่น

  ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน 
หรือสิง่ปลกูสร้างนัน้และในปีทีผ่่านมา ได้มีการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สินนัน้
เช่น ห้องเช่า ร้านค้า หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้
การยื่นแบบประเมิน, ช�าระภาษี และการอุทธรณ์
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอ�านาจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) 
 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ (ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบ 
 แสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200บาท และเรียกเก็บ 
 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10ปี
2. ผู้รับประเมิน ต้องช�าระเงินภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันได้รับและแจ้ง 
 การประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. หากรู้รับประเมนิไม่พอใจในการประเมนิ ให้ยืน่ค�าร้องขออทุธรณ์ภายใน 
 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.9)
ช�าระค่าภาษีเกินก�าหนด 30 วัน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
1. ถ้าช�าระไม่เกิน 1เดือน นับตั้งแต่วันพ้นก�าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 
 ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

ภาษีบ�ารุงท้องที่

  ภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ 
ประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา 
ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนและแกะสลัก
การยื่นแบบประเมิน และช�าระภาษีป้าย 
1. เจ้าของหรือผู ้ครอบครองป้ายยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 
 วันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่ สามารถหาตัวเจ้าของได้ให้ผู้ครอบครองอาคาร 
 หรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2. ช�าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3.000บาทขึ้นไป จะขอผ่อนผันช�าระเป็นสามงวด 
 เท่าๆ กันได้ 
4. ผู้เป็นเจ้าของป้ายท่านใด ไม่ย่ืนแบบภายในก�าหนด จะต้องช�าระเงิน 
 เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้าย
การอุทธรณ์
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่า 
ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
การคิดอัตราภาษีป้าย 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายที่อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือ 
 เครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย

3. ป้ายท่ีไม่มอีกัษรไทย หรอืมบีางส่วนอยูใ่ต้ หรอืต�า่กว่าอกัษรต่างประเทศ 
 คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
4. เมือ่ค�านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้วถ้าต�า่กว่า 200 บาท ให้เสยีป้ายละ 200 บาท 
ภาษีป้ายค้างช�าระ
1. ไม่ช�าระเงินภายใน 15 วันนับจากได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 
 ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ�านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภาษี ตั้งแต่วันที่รับโอน ต้องระวางโทษ 
 ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
4. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่เจ้าของป้ายที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย 
 ซ่ึงติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินผู ้อื่นระวางโทษปรับวันละ 
 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท�าผิด

  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิ 
ครอบครองอยูใ่นทีด่นิ ก�าหนดช�าระภาษ ีตัง้แต่วันที ่2 มกราคม – 30 เมษายน 
ให้ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของ ทีด่นิในวนัที ่1 มกราคม ของปีใด มหีน้าทีเ่สยีภาษบี�ารงุ 
ท้องที่ส�าหรับปีนั้น จากราคาปานกลางที่ดิน
ภาษีค้างช�าระ
1. ไม่ยื่นแบบภายในก�าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 
 ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. แจ้งจ�านวนเนื้อที่ไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า 
 ของภาษีประเมินเพิ่ม
4. ไม่ช�าระภาษีภายในเวลาก�าหนด 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 
 ร้อยละ 2 ต่อเดือนภาษีของเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ�ารุงท้องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ท�าการค้า หรือให้เช่า 
 แต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 100 ตารางวาส่วนที่เกินต้องเสียภาษี 
2. ทีด่นิแปลงทีเ่จ้าของปลกูบ้านให้เช่า หรอืปลกูบ้านท�าการค้า และได้เสยี 
 ภาษีโรงเรอืนและ ทีด่นิแล้วจะได้รบัการยกเว้นภาษบี�ารงุท้องที ่ในส่วนที ่
 อาคารนั้นตั้งอยู่

ติดต่อสอบถาม ยื่นแบบและช�าระภาษีได้ที่

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ในวันและเวลาราชการ หรือช�าระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

 เลขที่บัญชี 409-1-01581-6  ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เลขที่บัญชี  046-2-02780-8  ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-725 573-8 ต่อ 115, 116
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