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ไวท่ีไหน?” “ความสุข...คือที่นี่...คือเดี๋ยวนี้” และ “ดนตรี... ชวยสมองดีได”  

สําหรับภาพมุมกลองก็มีภาพกิจกรรมตางๆ  ของพวกเราชาวสรรพสามิตภาคที่ 6  มาใหดูกันเชนเคย  แลว
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o(‧'''‧)o    ความสขุ...คอืทีน่ี.่..คอืเดีย๋วนี ้    o(‧'''‧)o 
  
       สมัยที่ยังเรียนหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาสอบ เรายังจําไดวาพวกเราสวนมากวางโครงการ
เอาไววา ปดเทอมเราจะไปเที่ยวที่ไหน เราจะไปกับใคร เราจะไปกันอยางไร  
       โครงการดังกลาว คาดหวังความสุขในอนาคตไวอยางเต็มเปยม เราจะทําโนน ทํานี่ เราจะมี
ความสุขมากพอสอบเสร็จ แมบางครั้งโครงการเปนไปตามที่เราหวัง แตแปลกที่ความสุขไมคอยเปน
อยางที่เราหวังเทาไหร โครงการงายๆ เชน การจะไปเที่ยวทะเลไดดําเนินไป 
       แต... แมแตขณะเดินทาง เราไมไดมีความสุขเต็มที่นัก เราคาดหวังใหถึงทีห่มายเสียกอน โดย
ในบางครั้งมองการเดินทางเปนสิ่งนาเบื่อหนาย อยาลืมวามีหลายครั้งที่เราเดินทางเปนวันๆ นั่งอยูในรถ
อยางเบื่อหนายอิดโรย คอยดวยความหวังแตจะใหถึงที่หมาย 
       พอถึงที่หมาย เราอาจไปดื่มด่ําธรรมชาติ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือมากกวานั้น แตแนนอนตอง
นอยกวาการใชเวลาในการเดินทาง แลวเราก็กลับมาเดินทางตอ (อยางเบื่อหนาย) 
       ทําไมเราไมมีความสุขเสียแตเดี๋ยวนี้ ปจจุบันนี้ ทําไมเราไมทําใหการเดินทาง การนั่งรถนั้น ไม
นาเบื่อหนาย ทําไมเราจะคิดไมไดวา ความสุขนั้นมันไมใชจุดหมายปลายทางหรือสถานที่ที่เราคาดหมาย 
แตมันคือที่นี่ และเดี๋ยวนี้ดวย 
       คนเราคาดหวังอยูตลอดเวลาถึงอนาคต โดยบางครั้งไดมองขามปจจุบันไปอยางนาเสียดาย เมื่อ
เรามองแตอนาคต เราจึงละเลยในการเอาใจใส ถนอมรักปจจุบัน มันถกูละเลย จนทําใหมันไรคุณภาพ
ไปในบางครั้ง 
       เมื่อชีวิตเรามีแตการเตรียมการอยางไมรูจบ เราเองก็จะไมมีโอกาสที่จะมีความสุขความพอใจ
ใหกับปจจุบันไดอยางเต็มอิ่ม เราอาจจะทํางานอยางซังกะตาย เพื่อรอคอยวันสุดสัปดาหที่จะไดพักผอน 
แตถามีเหตุฉุกเฉินใหตองทํางานในวันสุดสปัดาหละ 
       เราสามารถเริ่มกันใหม โดยยอมรับและพอใจในแตละขณะ เราสามารถมีความสุขกับงานก็ได 
เที่ยวก็ได ทุกอยางที่เรามีประสบการณ ความสุขอยูในตัวเรานี่เอง 
       ในวันที่ทองฟาเปนสีครามสดใส... นกรองเพลง... ดอกไมบาน เราอาจไมมีความสุขก็ได แตใน
วันที่ฟาเปนสีเทา... ไมมีเสียงนกรอง... ดอกไมเหี่ยวเฉา เราอาจมีความสุข 
เห็นไหม? ความสุขไมไดอยูที่ทองฟา เสียงนกรอง หรือดอกไม 
ความสุขอยูที่เรา มันอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ ยังไมสายที่จะสรางความสุขขึ้นมา ที่นี่และเดี๋ยวนี ้เราสามารถ
จะมีความสุขไดทุกวัน 
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 การแกไขและซอมคอมพวิเตอรดวยตนเอง 
 ¶ �Ò¤u³ÁÕ»�ËÒ¡ÒÃãª�¤oÁ¾iÇeµoÃ� ËÃืoe¤Ã ืèo§¾iÁ¾ � Åo§µÃÇ¨Êoº»�ËÒ¨Ò¡ËaÇ¢ �oeËÅ�Ò¹Õé¡�o¹ 

äÁ �æ¹ �¹a ·�Ò¹oÒ¨¾ºÇi Õ̧¡ÒÃæ¡�ä¢ �́ÇÂµ¹eo§ ¢ �oÁÙÅeËÅ�Ò¹ÕéÊ �Ç¹ãË�e¡i´¨Ò¡»ÃaÊº¡ÒÃ³ �ã¹¡ÒÃ«�oÁ
¤oÁ¾iÇeµoÃ�o´ÂµÃ§ «ึè§¾oÊÃu»»�ËÒä �́ 2 Åa¡É³a ¤ืo »�ËÒ·Õèe¡i´¨Ò¡ Software æÅa»�ËÒ·Õèe¡i´
¨Ò¡ hardware 

   
1.» �ËÒ¨Ò¡ Operating System Windows 
      »�ËÒ¹ÕéÊ �Ç¹ãË�ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃµi´µaé§o»Ãæ¡ÃÁãËÁ �æ ËÃืo¡ÒÃ Uninstall o»Ãæ¡ÃÁæÅ�Ç·íÒãË� File 
ºÒ§ä¿Å�ËÒÂä»Çi Õ̧æ¡�ä¢§ �ÒÂæ ¤ืo¡ÒÃµi´µaé§ Windows·aºe¢ �Òä»ãËÁ � (ª�Ò§Ê �Ç¹ãË�æ¹a¹íÒ¡a¹µ �oæÁÒ) äÁ �
µ �o§¡ÅaÇ¹a¤ÃaºÇ�Òo»Ãæ¡ÃÁ·ÕèÁÕoÂÙ�¡�o¹æÅ�Ç¨aËÒÂä» !äÁ �ËÒÂ¤ÃaºæÅa¡çäÁ � í̈Òe»�¹µ �o§Å§o»Ãæ¡ÃÁo ืè¹æ ãËÁ �
�́ÇÂæµ�¤ÇÃeµÃÕÂÁæ¼�¹ drive ¢o§ ¡ÒÃ�´¨o «ÒÇ �́¡ÒÃ�´ äÇ�ãË�¾Ã �oÁ¡ç¨a Ṍ 

2. » �ËÒ¨Ò¡ Application 
     eª �¹o»Ãæ¡ÃÁ¡ÒÃãª�§Ò¹µ �Ò§ æ ä �́ Microsoft Word, Excel, internet Explorer ÁÕËÅa¡
¤Å�ÒÂ æ ¡a¹¤ืoãË�µi´µaé§o»Ãæ¡ÃÁ·aºe¢ �Òä»ãËÁ � æµ �¼Áæ¹a¹íÒÇ �ÒãË�Åo§»�´o»Ãæ¡ÃÁ·aé§ËÁ´ æÅ�Ç Restart 
ãËÁ �¨a Ṍ¡Ç�Ò oÕ¡eÃืèo§Ë¹ ึè§·Õè¹ �ÒÊ¹ã¨¤ืo o»Ãæ¡ÃÁºÒ§µaÇoÒ¨äÁ � support ¡ÒÃãª �§Ò¹ºÒ§ OS á§¹aé¹ oÒ¨
í̈Òe»�¹µ �o§ÁÕ¡ÒÃ¶o´¡ÒÃµi´µaé§oo¡ ËÃoื·ÕèeÃÕÂ¡Ç�Ò uninstall (Ê�Ç¹ãË�o»Ãæ¡ÃÁ·ÕèeÃÒµi´µaé§¨aÁÕÁÒãË� �́ÇÂ) 
¶ �ÒäÁ �ÁÕÅo§e¢ �Òä»·Õè Control Panel eÅืo¡ Add/ Remove Program 
3. » �ËÒ¨Ò¡äÇÃaÊ 
     »�ËÒ¹ÕéoÒ¨¾ºoÒ¡ÒÃæ»Å¡ æ eª �¹ e»�´o»Ãæ¡ÃÁäÁ �ä �́, ÁÕË¹ �Òµ �Ò§æ»Å¡ æ æÊ´§¢ ึé¹ÁÒ·ÕèË¹ �Ò¨o 
¡ÒÃæ¡�ä¢¡çÅo§µÃÇ¨Êoºo´Âãª�o»Ãæ¡ÃÁeªç¤äÇÃaÊ Ù́ eª �¹ Norton Antivirus ËÃืo 
McAfee.VirusScan e»�¹µ �¹ 
4. » �ËÒ¨Ò¡¼Ù�ãª �§Ò¹ 
     µaÇoÂ �Ò§eª �¹ ¡´»u�Á Scroll Lock æÅ�ÇË¹ �Ò¨oeÅืèo¹·aé§Ë¹ �Ò (Microsoft Excel) eÃืèo§»¡µi
¤Ãaº äÁ �ÁÕã¤Ã·u¡¤¹·Õè¨aÊÒÁÒÃ¶ãª �o»Ãæ¡ÃÁä �́e¡�§·u¡oÂ �Ò§ºÒ§¤Ãaé§¡çÁÕ¾Åaé§e¼Åoº �Ò§ eÃืèo§¹Õéµ �o§æ¡�ä¢o´Â¡ÒÃ
«ืéoË¹a§ÊoืÁÒo �Ò¹¤Ãaºe¾ ืèo·Õè¨a·íÒãË�eÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª �o»Ãæ¡ÃÁä �́¤Å�o§æÅae¡�§ 

   
Disk Drive 
     o �Ò¹¢ �oÁÙÅäÁ �ä �́ -> ãË�æ¡�ä¢o´Â«ืéoæ¼ �¹·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ + ¹éíÒÂÒ Å�Ò§¡ç¨aÊÒÁÒÃ¶æ¡�ä¢ä �́ 
CD-ROM Drive 
     o �Ò¹¢ �oÁÙÅäÁ �ä �́ -> ÊÒeËµuÁÒ¨Ò¡½u�¹·Õèe¡ÒaoÂÙ� ãË�«ืéoæ¼�¹·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ÊíÒËÃaº CD-ROM æÅa
ÊÒeËµuoÕ¡oÂ �Ò§Ë¹ ึè§¤ืo æ¼�¹·Õèo �Ò¹ oÒ¨ÁÕ»�ËÒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃºa¹·ึ¡¶ �Òe»�¹ä»ä �́ ãË�·´Êoºo´Â¹íÒæ¼ �¹ä»o �Ò¹ 
CD-ROM Drive e¤Ãืèo§o ืè¹ æ Ù́(¤ÇÒÁeÃçÇ CD-ROM ¶ �ÒµèíÒ¡Ç�Ò 24x Áa¡¨aÁÕ»�ËÒã¹¡ÒÃo �Ò¹ 
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     RAM-Memory ¶ �Òe¡i´½u�¹Åaoo§ ËÃืoÁÕoÒ¡ÒÃÃ �o§ -> ãË�¹íÒÂÒ§Åº í¹ÊoÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ æÅ�Ç¹íÒ

eÊÕÂºÅ§ä»ãËÁ �  Ë¹ �ÇÂ¤ÇÒÁ í̈Ò »�¨ üº a¹ÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡Å§ÁÒ¡ oÂ �Ò§äÃ¡çµÒÁ»�ËÒ·Õè¾º 

e¡ÕèÂÇ¡aº Ram ¤ืo¡ÒÃäÁ �Ê aÁ¾ a¹ �̧ÃaËÇ �Ò§ Ram e¡�Ò ¡aº Ram ãËÁ � ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ�Ò ¡ÒÃe¾ièÁ Ram ¤ÇÃãª�ÂÕèË�o

e ṌÂÇ¡a¹ Ãu�¹e ṌÂÇ¡a¹ æÅa¢¹Ò´e·�Ò¡a¹¨a Ṍ¡Ç�Ò·aé§¹Õéµ �o§¢ ึé¹oÂÙ�¡aºeÁ¹ºoÃ �´¢o§æµ �ÅaÃu�¹ �́ÇÂ  

     Harddisk  ·íÒ§Ò¹ª�ÒÅ§ -> Ê �Ç¹ãË�ÁÒ¨Ò¡¾ ืé¹·ÕèÇ �Ò§ã¹ harddisk äÁ �ÁÒ¡¾oÊíÒËÃ aº¼Ù�ãª�Çi¹o´ÇÊ � 

95,98 ¤ÇÃÁÕ¾ ืé¹·ÕèeËÅืooÂ �Ò§¹ �oÂÊ a¡ 500 MB ¡ÒÃæ¡ �ä¢ ¤ÇÃ·íÒDisk Cleanup (·íÒ·u¡Ça¹) µÒÁ �́ÇÂ 

Scandisk (·íÒ·u¡Ça¹) æÅa Disk Defragment (·íÒ·u¡e´ืo¹) 

     Power Supply   ä¿äÁ �e¢ �Ò -> Åo§¢Â aº»Åaê¡ Ù́¡�o¹ »�ËÒ¹Õée¡i´º �oÂÁÒ¡ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéoÒ¨e»�¹·Õè¿ �ÇÊ �¢Ò´ 

ãË�ËÒÁÒe»ÅÕèÂ¹ æµ�¶ �ÒeÊÕÂæÅ�Ç äÁ �æ¹a¹íÒãË�«�oÁ «ืéoµ aÇãËÁ �eÅÂ Ṍ¡Ç�Ò Ê �Ç¹eÃ ืèo§¡ÒÃ»�o§¡a¹»�ËÒ¤ืo ãË�ËÒe¤Ãืèo§e»�Ò 

ÁÒe»�ÒoÂ �Ò§¹ �oÂ 3 e´ืo¹¤Ãaé§ ¢ ึé¹oÂÙ�¡aºË�o§·Õèµi´µ aé§e¤Ãืèo§¤oÁ¾iÇeµoÃ � �́ÇÂÇ�ÒÁÕ½u�¹ÁÒ¡¹ �oÂe¾ÕÂ§ã´ 

     Mouse   eÁ �ÒÊ �eÅืèo¹Êa ú´ -> »�ËÒ¹Õéæ¡�ä¢§ �ÒÂ æÅaÁa¡e»�¹¡a¹º �oÂæ ËÅa§¨Ò¡ãª�§Ò¹ä»ä �́Ê a¡¾ a¡ ÊÒeËµu

¤ืo¡ÒÃäÁ �¤�oÂ¹iÂÁãª �æ¼�¹Ão§eÁ �ÒÊ � ·íÒãË�½u�¹¨Ò¡¾ ืé¹e¢ �Òe¡Òaµí ä �́§ �ÒÂ ÊíÒËÃ aº¡ÒÃæ¡�ä¢ ¤ืo ãË�Ë§ÒÂeÁ �ÒÊ � æ¡a

µ aÇÅço¡ ¹íÒÅÙ¡¡Åié§ �́Ò¹ËÅa§oo¡ ¨Ò¡¹ aé¹ãË� Ù́ã¹ª�o§ �́Ò¹ã¹ ¨aeËç¹½u�¹e¡Òae»�¹¤ÃÒºoÂÙ�ãË�ãª�¹éíÒÂÒ·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´eÁÒÊ �

eªç´·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ 

     Monitor  »�ËÒ·Õè¾ºeª�¹ ÊÕe¾ÕéÂ¹ -> ãË�Åo§¶o´ÊÒÂÊ aÒ³¢o§¨ooo¡ æÅ�ÇeÊÕÂºãËÁ � ËÃืo¨oÀÒ¾ÁÕæµ �

ÊÕ¢ÒÇ í́Ò ·aé§æ ·Õèe»�¹¨oÊÕ ãË�¶o´ÊÒÂÊ aÒ³¢o§¨oæÅa Ù́Ç �ÒeÊ �¹ã´§oËÃ ืoäÁ � ãË�æ¡�ä¢ æÅaÅo§eÊÕÂºãËÁ � 

 
e¤Ã ืèo§¾iÁ¾ �ª¹í Ë aÇe¢çÁ (Dot matrix) 
- ¾iÁ¾ �µí ¢ á e» �¹»Ãa¨íÒ 

      »�ËÒ·Õè¾ºÊ �Ç¹ãË�ÁÕeÈÉ¡Ãa´ÒÉ ¼§¡Ãa´ÒÉ ËÃืo Clip µ¡Å§ä» ãË�¶o´ÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ æÅao Õ¡

oÂ �Ò§Ë¹ ึè§·ÕèÁÕ»�ËÒº �oÂ¤ืo æ¼§¡aé¹ÃaËÇ�Ò§ËaÇ¾iÁ¾ �¡aº¡Ãa´ÒÉoÒ¨ªíÒÃu´ ãË�ËÒ«ืéoÁÒe»ÅÕèÂ¹eo§ (¨aä �́ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡Ç�Ò 

äÁ �eÊÕÂ¤�ÒæÃ§ �́ÇÂ) 

- ÊṎ Ò§ÁÒ¡ · aé§æ ·Õèe»ÅÕèÂ¹µÅ aº¼ �ÒËÁ¡ึãËÁ � 

      eÃ ืèo§¹Õé¼Á¡ç¾ºº �oÂeËÁ ืo¹¡a¹ »�ËÒ¹Õéæ¡�ä¢o´Â¡ÒÃeÅืèo¹¤a¹oÂ¡ »ÃaºµíÒæË¹ �§¢o§¡ÒÃ¾iÁ¾ �ãË�oÂÙ�ã¹Ãa áº·Õè

¶Ù¡µ �o§(eª�¹ ËÁÒÂeÅ¢0-1ÊíÒËÃ aº¡ÒÃ¾iÁ¾ �¡Ãa´ÒÉ 1 æ¼�¹ , ËÁÒÂeÅ¢ 2-3 ¡Ãa´ÒÉÁÕÊíÒe¹Ò 2 æ¼�¹ e»�¹µ �¹) 
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- ¾iÁ¾ �¡Ãa´ÒÉµ �oe¹ ืèo§ æÅ�ÇäÁ �eÅ ืèo¹ 

    µÃÇ¨Êoº¤a¹oÂ¡Ç�Ò»Ã aºµíÒæË¹ �§ã´ »¡µï aÁÕ 2 µíÒæË¹ �§¤ืo æºº¡Ãa´ÒÉ 1 æ¼�¹ æÅaæºº¡Ãa´ÒÉµ�oe¹ ืèo§ 

- Ë aÇe¢çÁË a¡ (¤§µ �o§Ê �§« �oÁ) 

     ÊÒeËµu·Õè¾ºÁÒ¡¤ืo »Ãaº¤ÇÒÁã¡Å�ä¡ÅeÇÅÒ¾iÁ¾ �¡Ãa´ÒÉ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁË¹Òµ �Ò§æ äÁ �¶Ù¡µ �o§ Åo§È ึ¡ÉÒ¨Ò¡¤Ù�Á ืo Ù́ 

æÅaoÕ¡oÂ �Ò§Ë¹ ึè§¼�ÒËÁ ึ¡¶ �Ò¨Ò§æÅ�ÇãË�ÃÕºe»ÅÕèÂ¹ oÂ�Ò½ �¹ãª� e¾ÃÒa¨a·íÒãË�ËaÇe¢çÁªíÒÃu´ä �́§ �ÒÂ 

e¤Ã ืèo§¾iÁ¾ �¾ �¹ËÁ¡ึ (Inkjet) 
- ¾iÁ¾ �äÁ �oo¡ äÁ �ÁÕÊÕ 

     »�ËÒ¨Ò¡¡ÒÃou´µ a¹¢o§µ aÇµÅaºËÁ ึ¡ ¤ÇÃeÅืo¡«ืéoe¤Ã ืèo§·ÕèËaÇ¾ �¹ËÁ ึ¡oÂÙ�ã¹µÅaº¨a Ṍ¡Ç�Ò eÇÅÒe»ÅÕèÂ¹¨aä �́

e»ÅÕèÂ¹¾Ã�oÁ¡a¹ä» (ÃÒ¤Ò¨aæ¾§¡Ç�ÒÊ a¡¹i´) ÊíÒËÃ aºÇi Õ̧»�o§¡a¹»�ËÒä �́º �Ò§¤ืo ËÅa§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹µÅaºËÁ ึ¡æÅ�Ç 

¤ÇÃãª�ãË�ËÁ´ äÁ �¤ÇÃ¶o´oo¡ÁÒe¾ÃÒa¨a·íÒãË�ou´µ a¹ ÊíÒËÃ aº¡ÒÃ·´Êoº æ¡�ä¢ãË�Åo§Å�Ò§ËaÇe¢çÁ ¼ �Ò¹¤íÒÊ aè§ã¹

o»Ãæ¡ÃÁ ËÃ ืo¼ �Ò¹·Ò§e¤Ãืèo§¾iÁ¾ �o´ÂµÃ§(¤§µ�o§o �Ò¹¤Ù�Áoื Ù́æµ �ÅaÃu�¹oÕ¡·Õ¹a¤Ã aº) 

- ¾iÁ¾ �oo¡ÁÒÊÕe¾ÕéÂ¹  

      ËÁ ึ¡ËÁ´¤Ã aº ÊÕã´ÊÕË¹ ึè§oÒ¨ËÁ´ ·íÒãË�ÊÕ·Õè¼ÊÁoo¡ÁÒäÁ �ÊÁºÙÃ³ � ¡ÒÃæ¡�ä¢ãË�e»ÅÕèÂ¹µÅaºËÁ ึ¡ Inkjet ºÒ§

Ãu�¹ÊÒÁÒÃ¶e»ÅÕèÂ¹µÅaºÊÕæÂ¡e»�¹ÊÕæ ä �́ �́ÇÂ ª�ÇÂãË�»ÃaËÂ a´e§i¹ä �́ÁÒ¡¢ ึé¹ æµ�¶ �ÒäÁ �ãª�e¾ÃÒa¤u³e¾iè§e»ÅÕèÂ¹µÅ aºËÁ ึ¡ 

ãË�·´Êoºo´Âãª �Çi Õ̧¡ÒÃÅ�Ò§ËaÇe¢çÁ oÒ¨Å�Ò§¼ �Ò¹¤íÒÊ aè§ã¹o»Ãæ¡ÃÁ ËÃืo¼ �Ò¹·Ò§e¤Ã ืèo§¾iÁ¾ �o´ÂµÃ§(¤§µ�o§o �Ò¹¤Ù�Á ืo Ù́

æµ �ÅaÃu�¹oÕ¡·Õ¹a¤Ã aº) 

e¤Ã ืèo§¾iÁ¾ �eÅe«oÃ � (Laser) 
- ¾iÁ¾ �äÁ �oo¡ ÊṎ Ò§  »�ËÒoÂ �Ò§Ë¹ ึè§¤ืo ¼§ËÁ ึ¡äÁ �oÂÙ�ã¹æ¹ÇÃÒº ãË�eoÒµÅaºËÁ ึ¡ÁÒe¢Â �Ò æ(æ¹ÇÃÒº) o �o! ¶ �Ò

e»�¹µÅaºãËÁ � oÂ �ÒÅืÁ´ึ§æ¼�¹¾ÅÒÊµi¡·Õè¡aé¹¼§ËÁ ึ¡äÇ �́ÇÂ Ái©a¹ aé¹oÒ¨¾iÁ¾ �äÁ �µi´eÅÂ 

- ¾iÁ¾ �Â a§ä§¡çäÁ �oo¡  ÊÒeËµuoÒ¨ÁÒ¨Ò¡¡Ãa´ÒÉµi´¤Ãaº ¼Á¾ºº�oÂÁÒ¡¶§ึÁÒ¡·ÕèÊu´ ãË�Åo§¶o´µÅaº¼§ËÁ ึ¡oo¡ÁÒ 

Ê a§e¡µÇ�ÒÁÕ¡Ãa´ÒÉµi´ËÃืoäÁ � ¶ �ÒÁÕãË�ÃaÇ a§eÃ ืèo§¡ÒÃ´ึ§¡Ãa´ÒÉo´Â Ù́¨Ò¡¤Ù�Á ืoeÃ ืèo§·Ò§e í¹¢o§¡Ãa´ÒÉ ãË�´ึ§ä»µÒÁ

eÊ �¹·Ò§¢o§·Ò§e í¹¡Ãa´ÒÉ ¿ �¹e¿ �o§¢o§e¤Ã ืèo§¾iÁ¾ �¨aä �́äÁ �Ëa¡ (e¿ �o§æµ�Åaµ aÇ ÃÒ¤Ò¤�o¹¢ �Ò§æ¾§¤Ãaº) 

- ¾iÁ¾ �æÅ �ÇÊ¡»Ã¡ ÁÕÅÒÂeÊ �¹  µ aÇÅÙ¡¡Åié§Ê¡»Ã¡ ãË�e»�´e¤Ã ืèo§ eoÒµÅaº¼§ËÁึ¡oo¡ æÅa·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ÅÙ¡¡Åié§ Ù́ 

ÊÒeËµuoÕ¡oÂ �Ò§Ë¹ ึè§¤ืoµ aÇµÅaºäÁ �ä �́ÁÒµÃ°Ò¹ (oÒ¨e¡i´¨Ò¡µÅaº·ÕèÁÕ¡ÒÃ¹íÒÁÒãª�ãËÁ �) ¤ÇÃµÃÇ¨ Ù́¡�o¹ 

      ¹o¡eË¹ ืo¨Ò¡·Õè¡Å�ÒÇ¢ �Ò§µ �¹æÅ�Ç ¡ÒÃµÃÇ¨Êoº»�ËÒe¤Ã ืèo§¤oÁ¾iÇeµoÃ�oÕ¡Çi Õ̧Ë¹ ึè§·Õè¤�o¹¢ �Ò§§ �ÒÂæÅaÁÕ

»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾oÂÙ�ã¹Ãa áº·Õè¹ �Ò¾oã¨¤ืo ¡ÒÃãª �o»Ãæ¡ÃÁµÃÇ¨Êoº»�ËÒ eª �¹ Norton Utilities ËÃืo First Aid 

e»�¹µ �¹ e¾ÕÂ§æ¤�¤u³µi´µ aé§o»Ãæ¡ÃÁeËÅ�Ò¹Õé ¨Ò¡¹aé¹ run o»Ãæ¡ÃÁ Ù́ (e¤Ã ืèo§¤oÁ¾iÇeµoÃ�·ÕèÁÕ Brand Ṍ æ oÒ¨ÁÕ

o»Ãæ¡ÃÁµÃÇ¨Êoº»�ËÒæ¶ÁÁÒãË� �́ÇÂ) 
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“อันชนใดไมมีดนตรีกาล  ในสันดานเปนคนชอบกลนัก 
อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ  เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ” 
 เสียงเพลงในพระราชนิพนธแปลในรัชกาลที่6 ลอยตาม
ลมจากวิทยุทรานซิสเตอรของคุณยายขางบานมากระทบโสต
ประสาทอยางแผวเบาขณะผมนั่งอานตําราเรียนอยางขะมักเขมน  
ชวยใหจิตใจของผมผอนคลายจากเนื้อหาอันหนักสมอง                 
หากใครครวญพิจารณาถึงความหมายก็จะพบวาบทเพลงนี้
สะทอนความสําคัญและอิทธิพลของดนตรีตอความรูสึกนึกคิด 
ตลอดจนสอดแทรกไปยังวัฒนธรรมของผูคนทุกเชื้อชาติ                 
ถึงขนาดกลาวไดวา  หากผูใดไมมีดนตรีในหัวใจแลวละก็ คงเปน
คนที่นิสัยแปลกประหลาดนัก 

  “ทวงทํานองที่ยังไมลืมเลือน” ผลของดนตรีตอ
ความจํา “ความจํา” เปนสิ่งมีคายิ่ง หากสูญเสียไปยอมสงผลตอ
การดํารงชีวิตเปนอยางมาก โรคที่มีอาการความจําเสื่อม เชน 
โรคอัลไซเมอร เปนโรคที่พบไดบอยในผูปวยสูงอายุ โดยใน
ประเทศไทยพบสูงถึง 3.3 % ในกลุมประชากรที่มีอายุมากกวา 
60 ป และจะเพิ่มขึ้นอีก 10 เทาในประชากรอายุมากกวา 90 ป 
อาการความจําเสื่อมมักเปนอาการเร่ิมแรกของผูปวยกลุมนี้ 
จากนั้นจึงจะมีความผิดปกติของสมองสวนอ่ืน  ๆ  ตามมา 
จนกระท่ังสูญเสียการทํางานของสมองโดยรวมอยางสิ้นเชิง อาจ
เปรียบไดวาสมองกําลังเดินทางยอนเวลากลับไปเปนทารกอีกคร้ัง
หนึ่ง แตท้ังนี้ในหลายกรณีกลับพบวาถึงแมระบบความจําและ
การใชภาษาของผูปวยท่ีเปนโรคอัลไซเมอรจะมีการทําหนาที่
อยางผิดปกติ แตความสามารถและความทรงจําทางดานดนตรี
กลับคงอยู 
 จากการศึกษาของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ พบวา ในระหวางสนทนากับผูปวยท่ีเปนโรคอัล
ไซเมอร หากไดมีการเปดเพลงคลอเบา ๆ ไปดวย จะมีผลทําให
ความจําของผูปวยดีขึ้น สิ่งนี้พิสูจนใหเห็นวา เสียงดนตรีท่ีผาน
เขาไปยังสมองมีผลชวยในการจัดเรียงระบบการทํางานของเซลล
สมองใหสามารถที่จะจดจําสิ่งใหม ๆ ไดมากขึ้น กระบวนการนี้
จึงถูกนํามาใชบําบัดผูปวยโรคอัลไซเมอรเพื่อชวยกระตุนความจํา 
นอกจากนี้ เสียงเพลงดังกลาวยังทําใหพฤติกรรมและอารมณของ
ผูปวยดีขึ้นอีกดวย 
 
 

 
 
  

อยางไรก็ดี ผลของดนตรีตอความจําไมไดมีผลดีตอ
ผูปวยโรคความจําเสื่อมเทานั้น หากแตสงผลดีตอคนท่ัวไปดวย
เชนกัน คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียไดทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพของความจําของนักศึกษาโดยใหฟงเพลงคลาสสิก
ของโมสารท ผลปรากฏวา ความจําของนักศึกษาที่ผานการ
ทดลองมีประสิท ธิภาพดีขึ้ น  ผลดั งกล าวสามารถนํ ามา
ประยุกตใชกับการทํางานไดเปนอยางดี เชน การเปดเพลง
ระหวางการทํางานของพนักงานบริษัท หรือการเปดเพลงใน
หองสมุดโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานและ
ความจําใหดีย่ิงขึ้น 

    “ไมวาจะปวดกายหรือปวดใจก็คลายไดดวย
เสียงเพลง” ผลของดนตรีตออาการปวด  “ความ
เจ็บปวด” คือความรูสึกท่ีมนุษยทุกคนพยายามจะหลีกเล่ียง แต
ตองเผชิญไมวาจะเปนการเจ็บปวดทางกาย เชน จากบาดแผล
หรือโรคภัยไขเจ็บ หรือการเจ็บปวดทางใจ ก็ทําใหเกิดความทุกข
ดวยกันทั้งสิ้น 
 มนุษยได มีการใชดนตรีบําบัดความเจ็บปวดผาน
ทวงทํานองตาง ๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ เชน ชนบางกลุมใชการ
สวดมนตหรือการรองเพลงในสวนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อชวยให
ผูปวยคลายจากความทุกขทรมานของโรคหรือบาดแผล ใน
ปจจุบันก็ไดมีการพิสูจนแลววา ผลของดนตรีสามารถใชในการ
บรรเทาอากาปวดไดหลากหลาย ไดแก อาการปวดศีรษะ อาการ
ปวดจากโรคเนื้องอก อาการปวดบาดแผลหลังการผาตัด หรือ
แมแตอาการปวดที่วากันวาแสนสาหัสอยางการปวดครรภ โดย
พบวา การฟงดนตรีสามารถลดการใชยาแกปวดไดมากถึง 50 % 
ทราบอยางนี้แลว สามีทานใดมีภรรยากําลังจะคลอด อยาลืมติด
เพลงโปรดไปใหภรรยาฟงเวลาเบงทองคลอดดวยนะครับ 
 จากผลของดนตรีดังที่กลาวมา จะเห็นไดวา ดนตรีมิได
เปนแตสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษยชาติเทานั้น ยังชวยทํา
ใหสมองมีความจําและสมาธิท่ีดีขึ้น เม่ือทราบอยางนี้แลว อยาลืม
ถามคนที่คุณรักนะครับวา “วันนี้คุณฟงดนตรีหรือยัง” 
 

 ท่ีมา : นิตยสารเพื่อสุขภาพ  HealthToday THAILAND 

ปท่ี 10   ฉบับที่ 109   เมษายน  2553 
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      - กรรม
       การแ

(2) กรณีจํ
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ไดรับการแตง
อกจากนี้อาจ

ท่ีไดรับการแ
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ผูรับจางจ

ถี่ถวนแลว
ไปจากหลัก
งกรรมการตร
วเสร็จบริบูร
กลาวโดยส

ารละเอียดกร
ยของกรรมกา

(4) การคว
 “ขอ 15 ก
ผูรับจางต

งมีอํานาจที่จ
งใหแกไข  เป
บัติตาม กรรม
รนั้นชั่วคราว
ได” 

กลาวโดย
แปลง  เพิ่มเ
รมการตรวจ
ยุสัญญาไมได

นตอนในการ
ขั้นตอนใน
(1) ผูรับจ

(2) ผูควบ
มการตรวจกา

6 

ปและรายกา

บบรูปรายกา
ะตองรับรอง
 หากปราก
การทางวิศว
รวจการจาง 
รณโดยจะคิด
สรุป  คือ  เป
รณีมีปญหาเกี
ารจางโดยจะ
วบคุมงานโด
การควบคุมงา
กลงวา  กรร
จะตรวจสอบ
ปลี่ยนแปลง 
มการตรวจกา
วได  ความล

สรุป  คือ  ก
เติม หรือตัด
จการจางมีอํา
ด 

รตรวจการจา
นการตรวจก
จางมีหนังสือ

บคุมงาน  ตร
ารจาง 

ารละเอียดคล

ารละเอียดคล
งวาไดตรวจ
ฏวาแบบรูป
วกรรมหรือ
  หรือผูควบค
คาใชจายใด
ปนหนาที่ของ
กี่ยวกับแบบ
ะคิดคาใชจาย
ยผูวาจาง ตา
านโดยผูวาจา
มการตรวจก

บและควบคุม
เพิ่มเติม  หรื
ารจาง ผูควบ
ลาชาในกรณี

รรมการตรว
ดทอนงานตา
นาจสั่งใหห

าง 
ารจางกลาวโ
อสงงานถึง

รวจสอบคว

ลาดเคลื่อน ต

ลาดเคลื่อน 
จสอบและทํา
ปและรายก
ทางเทคนิค
คุมงานหรือบ
 ๆ เพิ่มขึ้นจา
งผูรับจางตอ
บรูปและรายก
ยใดๆเพิ่มขึ้น
มสัญญา ขอ
าง 
การจาง  ผูคว
มงานเพื่อใหเ
ือตัดทอนซึ่ง

บคุมงานหรือ
ณีเชนนี้ผูรับจ

วจการจางมี
ามความเหม
ยุดงานชั่วคร

โดยสรุปมีขัน้
หนวยงานเ

ามครบถวน

ตามสัญญาข

าความเขาใจ
การละเอียด
 ผูรับจางตก
บริษัทที่ปรึก
ากผูวาจางไม
องตรวจสอบ
การละเอียด
อีกไมได 
 15 ไดกําหน

วบคุมงานหรื
เปนไปตามเอ
งงานตามสัญ
บริษัทที่ปรึก
จางจะถือเปน

อํานาจตรวจ
าะสม  ผูรับ
ราวได  และ

นตอนในการ
จาของสัญญ

นถูกตอง  ก

อ 14 ไดกําห

จในแบบรูปร
ดนั้นผิดพลา
กลงที่จะปฏิบ
กษาที่ผูวาจาง
มได” 
ทําความเขา
ผูรับจางตอง

นดไววา 

รือบริษัทที่ป
อกสารสัญญ
ญญานี้  หากผู
กษามีอํานาจ
นเหตุขอขยา

จสอบเอกสา
จางตองปฏิบ
ผูรับจางจะนํ

รดําเนินการ ด
ญา (ผูวาจาง

อนบันทึกเส

หนด ไว

รายการ
าดหรือ
บัติตาม       
งแตงตั้ง

ใจแบบ
งปฏิบัติ

รึกษาที่
ญา  และ
ผูรับจาง
ท่ีจะสั่ง
ยวันทํา

ารตางๆ
บัติตาม  
นําเหตุนี้

ดังนี้ 
ง) หรือ       

สนอถึง

   

     



 
แจ
 
ตร
 
สญั
เจ
 
ให
 
ผูร
 
กร
สั่ง
กา
 
 
จริ
 
ห
ท้ัง

 
 
ดว
ระ
กร
 
 
 
 

 
จงใหกรรมก

 
รวจรับ  และ

 
ญญา ลงนาม
าหนาที่พัสดุ

 
หเจาหนาที่พั

 
รับจางแกไข

 
รณีกรรมการ
งการ  ถาสั่ง
ารปฏิบัติงาน

 
 

รงิกับที่ขอสง
 

ากตองทดลอ
้งปริมาณและ

1.4 ระ
 

วยการพัสดุฯ
ะยะเวลาในก
รกฎาคม 254

 
 
 

(3) ประธ
การตรวจการ

(4) กรรม
ไปทําการตร

(5) เห็นว
มในใบรับรอ
ด ุ1 ฉบับ 

(หากจะใ
ัสดุ 2 ฉบับ เ

(6) กรณีผ
รายงานใหห

(7) มติขอ
รตรวจการจา
การใหรับก็ใ
นตอไป 

(8) การตร
      -  ปริม

งงานตรงกัน
      -  คุณภ

องผลทดลอง
ะคุณภาพ  จึง

ะยะเวลาในก
ระยะเวลา

ฯ ขอ 72 แล
การตรวจกา
44  สรุปได ดั

1.4.1 แบบ
         -  แต
         -  งว

านกรรมการ
จางทุกทานท
การตรวจกา
รวจรับตามกํ
าการสงงาน
งผลการปฏิบ

หสะดวกไม
เพ่ือเก็บแนบ
ลงานที่สงม

หนวยงานผูจัด
งคณะกรรมก
างบางคนทํา
ใหคณะกรรม

รวจการจางโ
มาณ  ตรวจส
หรือไม 
ภาพ  ตรวจส
งตองใชได  
งจะรับงานแ

ารตรวจการ
าตรวจการจา
ลวยังมีหนังสื
ารจางงานกอ
ดงันี้ 
บราคาเหมาร
ตละงวดงาน
วดสุดทาย    

รตรวจการจ
ทราบ 
ารจางทุกทา
าหนด 
นถูกตองครบ
บัติงานโดยทํ

มมีปญหาทา
เรื่อง 1 ฉบับ
อบไมเปนไป
ดทําสัญญาท
การตรวจการ
ความเห็นแย
มการฯ ดําเนิ

ดยปกติตองต
สอบวาทํางา

สอบวาพัสดุที
 การตรวจกา
ละสงเบิกจา

จาง 
ง  นอกจากจ
สือของสํานัก
อสราง  ตาม

วม (Lump S
 3 วันทําการ
 5 วันทําการ

าง นัดวันเว

น ลงนามรับ

บถวนเปนไป
ทําอยางนอย 

างปฏิบัติ  ผูค
บ และสงไปเบ
ปตามรูปแบบ
ทราบหรือสั่ง
รจางใหถือม
ยงไว  ใหเสน
นินการตรวจรั

ตรวจสอบทัง้
นไดปริมาณ

ท่ีนํามาใชได
ารจางจะสมบ
ยเงินคางานต

จะระบุไวใน
กนายกรัฐมน
มหนังสือที่ น

Sum) ทุกราค
 
 

ลาสถานที่ทํ

บทราบวัน เว

ปตามรูปแบ
 2 ฉบับ ใหผู

ควบคุมงาน
บิกจายเงินอีก
บและขอกําห
การแลวแตก
มติเอกฉันท (
นอหัวหนาสว
รับ  และลงน

งปริมาณและ
ณครบถวนถู

ดมาตรฐานตา
บูรณก็ตอเมื่อ
ตอไปได 

ระเบียบสํานั
นตรีซักซอมค
นร 1305/ว 5

าคางาน 

จุล

ทําการตรวจก

วลา สถานท่ี

บบ  และขอก
ผูรับจาง 1 ฉบั

ควรเก็บไว 
ก 1 ฉบับ) 
หนดสัญญา 
กรณี 
(ไมใชเสียงข
วนราชการพิ
นามในใบรับ

ะคุณภาพกลา
กตอง  ปริม

ามที่กําหนด
อการสงมอบ

นักนายกรัฐม
ความเขาใจเ

5855 ลงวั

ลสารสรรพสามิ

การจาง

ท่ีทําการ

กําหนด
บับ และ

 1 ฉบับ     

 แจงให

างมาก) 
พิจารณา
บรองผล

าวคือ 
าณงาน

หรือไม  
บงานได

มนตรีวา
กี่ยวกับ
วันที่ 11 

มิตภาคที่ 6
11 
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ระ
 
วัน
 
ห
 
แล
ตอ
จา

 
 
ดงั
 
เอ

ขอ
เอ

กา

ขอ

ระ

จุลสารสรร

 
 
 
 
 

ะยะเวลาตาม
 

นท่ีผูควบคุม
 

นวยงานเจาข
 

ลวเสร็จโดย
องรายงานหั
างทราบดวย 

1.5 หา
 

งนี้ 
 

อกสารแนบท

อความในเอ
อกสารแนบท

ารปรับฯลฯ 

อ 1.2 - ขอ 1

ะเบียบฯกําห

พสามิตภาคที่ 

1.4.2 แบบ
         -  แต
         -  งว
โดยมีหลัก
(1) ตองเร

ท่ีกําหนดขา
(2) การนั

งานไดดําเนิ
(3) กรณีด

ของสัญญาพ
กลาวโดยส

เร็วที่สุดและ
ัวหนาหนวย
  และมติของ

ากทานเปนก
ถาทานได

(1) ศึกษา
ทายสัญญาให

- มีเอกสาร
กสารแนบท

ทายสัญญาขัด
- เงื่อนไข

 ในสัญญากํา
(2) ทําการ

.3) 
(3) ทํากา

นด(ตามขอ 

6 

บราคาตอหน
ตละงวดงาน
วดสุดทาย    
กเกณฑประก
รงรัดดําเนินก
งตน 
บวันดําเนิน
นการแลวเส
ดําเนินการไ
รอมเหตุผลค
สรุป  คือ  คณ
ะจะตองไมเก
ยงานเจาของส
งคณะกรรมก

กรรมการตรว
ดรับการแตง

าเงื่อนไข ขอ
หเขาใจกอนทํ
รแนบทายสัญ
ทายสัญญาขัด
ดกันเองผูรับจ
ขการจายเงิน
าหนดไวอยา
รตรวจการจา

รตรวจการจ
1.4) 

วย (Unit Co
  3  วันทํากา
 5  วันทําการ
กอบดวย 
การตรวจกา

การของคณ
สร็จและรายง
ไมแลวเสร็
ความจําเปนแ
ณะกรรมการ
กินระยะเวล
สัญญาพรอม
การตรวจการ

วจการจางคว
งต้ังใหเปนก

อกําหนดใน
ทําการตรวจก
ญญาอะไรบ
ดกับในสัญญ
จางตองปฏบัิ
น   การจายเ
างไร 
างตามหนาท่ี

จางใหแลวเ

ost) ทุกราคาค
ร 
ร 

รจางใหแลว

ะกรรมการต
านใหประธา
จภายในกํา
และแจงใหผู
ตรวจการจาง
ลาตามที่กลาว
มเหตุผลความ
รจางใหถือมติ

วรทําอยางไร
รรมการตรว

นสัญญา  แบ
การจาง  เชน
าง  เพราะถือ
ญาใหใชขอค
บัติตามคําวิจัย
เงินลวงหน

ท่ีท่ีกําหนด  ต

สร็จโดยเร็ว

คางาน 

วเสร็จโดยเร็

ตรวจการจา
านฯ ทราบ 
หนดเวลาใ
รับจางทราบ
ง จะตองทําก
วมาขางตน 
มจําเปน  แล
ติเอกฉันท (ไ

ร 
วจการจาง ท

บบรูปรายละ
 
อเปนสวนหน
ความตามสัญ
ยของผูวาจาง
า  การหักเ ิ

ตามระเบียบพ

วท่ีสุด ไมเกิ

ร็วท่ีสุด  ไมค

าง ใหนับวัน

ใหรายงานหั
บดวย 
การตรวจการ
 หากเกินระ
ละสําเนาแจง
ไมใชเสียงขา

ทานควรดําเน

ะเอียดการก

นึ่งของสัญญ
ญญา  กรณีข
ง 
งินประกันผ

พัสดุฯ ขอ 72

กินระยะเวล

ควรเกิน

ถัดจาก

หัวหนา

รจางให
ยะเวลา
ใหผูรับ
างมาก) 

นินการ 

อสราง 

ญา  หาก
อความ

ผลงาน       

2  (ตาม

าตามที่

      



กา

รา
นั

กึ่ง
กร
(หั

2.
   
   
ผูค

   
   
คว
 
 

ารปรับ  ตาม

าชการ กรณีมี
ัยหนังสือสําน

งหนึ่งของจํ
รรมการบาง
หัวหนาสวนร

ผูควบคุมงาน
            2.1 ก
           ตามร
ควบคุมงานไ

(1) ห
(2) เ
(3) จ

ร
(4) ก

ก
(5) ผ

ก
(6) จ

              2.2 
               2.2
วบคุมงานไว

(4) ลงนา
สัญญาจางข

(5) จะตอ
มีการแกไขสั
นักนายกรัฐม

(6) การตร
านวนกรรม
งคนมีความเ
ราชการ)  พิจ

น 
การแตงตั้งผูค
ระเบียบสํานั
ไว  สรุปได  
หัวหนาสวน
เปนผูมีความ
จะแตงตั้งเจา
ราชการผูนั้น
กรณีตองใช
กลุมบุคคลก็
ผูควบคุมงาน
กวาระดับปร
จะจางที่ปรึก

หนาที่ของผู
2.1 ระเบียบส
วดังนี้ 

ามในใบรับร
อ 17 (กรณมีี
งเปนผูใหค
สัญญาหรือ ข
มนตรีท่ี  นร 
รวจการจางค
มการทั้งหมด
ห็นแยงใหบั
จารณาสั่งการ

ควบคุมงาน 
นักนายกรัฐม
ดังนี้ 
ราชการเปน
มรู ความชําน
าหนาที่จากห
น 
ชความรูควา
ได 
นควรมีวุฒิต
ระกาศนียบัต
กษาเปนผูควบ

ควบคุมงาน
สํานักนายกรั

รองผลการป
มกีารปรับ) 
ความเห็นเพื่
ขยายระยะเว
 (กวพ) 1305
คณะกรรมกา
ด  มติของค
บันทึกความเ
ร เมื่อมีการสั่

มนตรีวาดวย

ผูแตงตั้ง 
นาญทางดานช
หนวยงานอื่

ามชํานาญห

ามที่ผูออกแ
รวิชาชีพ (ป
บคุมงานแทน

 
รัฐมนตรีวาด

ปฏิบัติงาน (P

ือประกอบก
ลาทําการ ห ื
/ว 11948  ลง
ารฯ ตองมีกร
คณะกรรมกา
เห็นเสนอหัว
สงัการมาอยาง

ยการพัสดุฯ 

ชางตามลักษ
น ตองไดรับ

หลายดานจะ

แบบเสนอแน
วช.) 
นขาราชการห

วยการพัสดุฯ

Payment) แล

การพิจารณ
รือการงด  ห
งวันที่ 13  ธัน
รรมการมาพ
ารฯ  ตองเป
วหนาหนวย
งไรใหดําเนนิ

  ขอ 37  ได

ษณะของงาน
บความยินยอ

ะแตงตั้งเปน

นะ  โดยปกติ

หรือลูกจางป

ฯ ขอ 73 ไดก

จุล

ะใบแจงสงว

าของหัวหน
หรือลดคาปรั
นวาคม 2543
รอมกันไมน
ปนเอกฉันท
ยงานเจาของ
นการตามนั้น

กําหนดการ

ท่ีจาง 
อมจากหัวหน

นเฉพาะดาน

ติตองมีคุณวุฒ

ประจําก็ได 

กําหนดหนา

ลสารสรรพสามิ

วนสิทธิ์

นาสวน
ับ  ตาม

3 
นอยกวา
 กรณีมี
งสัญญา 
น 

แตงตั้ง       

นาสวน

น  หรือ       

ฒิไมตํ่า

ท่ีของผู

มิตภาคที่ 6
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ทํา
ปร
ห
ขัด
กอ
จา
   
มีข
ละ
ห
กา
   
พ
เป
เจ
ปร
   
ปฏ
   
มอ
คณ
   
ขอ
เป
รา
จา
 
 

จุลสารสรร

                “ข

างานจางนั้น
ระการ โดยสั
ลักวิชาชางเพ
ดขืนไมปฏิบั
อนจนกวาผูรั
างทันที 
                
ขอความขัดก
ะเอียด และข
ลักวิชาชางที
ารจางโดยเรว็
                 
รอมทั้งผลกา
ปนรายงานให
จาหนาที่พัส
ระกอบการต
                   
ฏิบัติงานและ
                   
อบงานแตละ
ณะกรรมการ
            กลา
อกําหนดใน
ปลี่ยนแปลง แ
ายวัน และทํา
างขณะปฏิบัติ

พสามิตภาคที่ 

ขอ 73 ผูควบ
 ( 1) ตรวจ

น ๆ ทุกวัน  ใ
สั่งเปลี่ยนแป
พ่ือใหเปนไป
บัติตามก็สั่งใ
รับจางจะยอม

 (2) ในกร
กัน หรือเปน
ขอกําหนดใน
ท่ีดี หรือไมป
ว 

(3) จดบัน
ารปฏิบัติงาน
หคณะกรรม
ดุเมื่อเสร็จง
ตรวจสอบขอ
  การบันทึก
ะวัสดุท่ีใชดว

(4) ในวันก
ะงวดใหราย
รตรวจการจา
วโดยสรุป  
นสัญญาควบ
แกไข เพิ่มเติ
าหนาที่เปนตั
ติงานในการ

6 

บคุมงานมีหน
จและควบคุม
หเปนไปตาม
ลง แกไข เพิ่
ปตามแบบรูป
ใหหยุดงานน
มปฏิบัติใหถู

รณีท่ีปรากฏ
นท่ีคาดหมาย
นสัญญา แต
ปลอดภัยใหส

นทึกสภาพกา
น หรือการห
การตรวจกา
งานแตละงว
องผูมีหนาที่ 
กการปฏิบัติ
วย 
กําหนดลงมือ
ยงานผลการป
างทราบภายใ
คือ  ผูควบค

บคุมการปฏิบ
ติมไดตามที่เห
ตัวกลางในก
ตรวจรับงาน

นาที่ดังนี้ 
มงาน ณ สถ
มแบบรูป  รา
มเติม หรือตั
ป  รายการล
นั้นเฉพาะสว
ถูกตองตามคํ

ฏวาแบบรูป 
ไดวาถึงแมว
เมื่อสําเร็จแ
สั่งพักงานนั้

ารปฏิบัติงาน
ยุดงานและส
ารจางทราบท
วด  โดยถือว

ติงานของผู

อทําการของ
ปฏิบัติงานข
ใน  3  วันทํา
คุมงานจะตอ
บัติงานของผ
ห็นสมควรพ
ารเชื่อมตอร
นแตละครั้ง 

านที่ท่ีกําหน
ายการละเอีย
ตัดทอนงานจ
ะเอียด และข
วนหนึ่งสวน
าสั่งและใหร

รายการละเ
วางานนั้นจะ
ลวจะไมมั่น
ั้นไวกอน แล

นผูรับจางและ
สาเหตุท่ีมีกา
ทุกสัปดาห  แ
วาเปนเอกส

ผูรับจางใหร

ผูรับจางตาม
องผูรับจางว
การนับแตวัน
องศึกษาสัญ
ผูรับจางตลอ
พรอมบันทึกก
ะหวางผูรับจ

นดไวในสัญ
ยด  และขอกํ
างไดตามที่เ
ขอกําหนดใน
นใดหรือท้ังห
รายงานคณะ

อียด หรือขอ
ไดเปนไปตา
คงแข็งแรง 
ลวรายงานค

ะเหตุการณแ
รหยุดงานอย
และเก็บรักษ
สารสําคัญขอ

ระบุรายละ

มสัญญา และ
วาเปนไปตาม
นถึงกําหนดน
ญญา  รูปแบ
อดเวลาอายุส
การปฏิบัติงา
จางและคณะ

ญา หรือที่ต
กําหนดในสัญ
ห็นสมควรแ
นสัญญา ถาผู
หมดแลวแตก
ะกรรมการตร

อกําหนดใน
ามแบบรูป  ร
หรือไมเปน
ณะกรรมกา

แวดลอมเปน
ยางนอย 2 ฉ
ษาไวเพื่อมอบ
องทางราชก

เอียดขั้นตอ

ในวันถึงกําห
มสัญญาหรือ
นั้น ๆ ” 
บรายละเอีย
สัญญา มีอํา
านตลอดสัญ
ะกรรมการตร

กลงให
ญญาทุก
และตาม
ผูรับจาง
กรณีไว
รวจการ

นสัญญา       
รายการ
ไปตาม
ารตรวจ

นรายวัน
บับเพื่อ
บใหแก
การเพื่อ

อนการ

หนดสง
อไม ให

ยดหรือ
นาจสั่ง
ญาเปน
รวจการ

 



   

ตา

รา
พิ

ได

จา
วิศ

มอี
อํา
ขอ

ตอ
ตล
เห

ตา
เส
ตา
คว

              2.2

ามเงื่อนไขขอ

ายการละเอี
จารณาวินิจฉั

ดตลอดเวลา 

าง เพื่อพิจา
ศวกรรม หรือ

อํานาจสั่งแก
านาจสั่งใหห
อ 15) 

ก
อคณะกรรม
ลอดเวลา นอ
หมาะสม  แล

 
2.
 เม

ามเนื้องานที่
สนอความเห็
ามหนังสือที
วบคุมงาน ส

2.
  

.2 ขอกําหนด
ผูควบคุมง

อกําหนดที่ระ
(1) กร

ยดขัดแยงกั
ฉัย หรือดําเนิ

(2) มี
 (สัญญา ขอ1

(3) มี
รณาวินิจฉัย
อทางเทคนิค

(4) มีอ
กไข เปลี่ยนแ
หยุดงานชั่วค

กลาวโดยสรุป
มการตรวจก
อกจากนี้ยังสั
วรายงานให

.3 ระยะเวลา
มื่อผูรับสงม
ปฏิบัติงานจริ
นตอประธา
ท่ี  นร 1305/
สรุปได ดังนี้ 

.3.1 แบบราค
        -  ทุกรา

ดเงื่อนไขใน
งานนอกจาก
ะบุไวในสัญ
รณีรูปแบบร
ัน ใหเสนอ

นินการในขั้น
อํานาจเขาไป
13) 
อํานาจหนาท
ยสั่งการกรณ
ค (สัญญาขอ1
อํานาจตรวจ
ปลง เพิ่มเติม
ราว ซึ่งผูรับ

ป คือ ผูควบค
การจาง สาม
สั่งแกไข เปลี
คณะกรรมก

าในการตรวจ
อบงานจาง ผ
รงิและ/หรือส
นคณะกรรม
/ว 5855  ลง

คาเหมารวม 
าคาคางาน แล

สัญญา 
กจะมีหนาที่ต
ญา สรุปประ
รายการละเ ี
ขอคิดเห็นเ
ตอนตอไปเพื
ปตรวจสอบ

ท่ีวินิจฉัยสั่ง
ณีแบบรูปแล
14) 
จสอบและคว
ม หรือตัดทอ
จางจะถือเปน

คุมงานมีอําน
ารถเขาไปต
ลี่ยนแปลง เพิ
ารตรวจการ

จการจาง 
ผูควบคุมงาน
สอดคลองกับ
มการตรวจก
วันที่ 11 กร

(Lump sum)
ละทุกงวดงา

ตามขอ 2.2.1
ะเด็นสําคัญมี
อียด ขอกําห
สนอตอคณ
พ่ือใหไดขอป
งานในโรงง

การ หรือเส
ละรายการล

วบคุมงานให
อน หากผูรับจ
นเหตุขอขยา

นาจวินิจฉัยส
ตรวจสอบโร
พ่ิมเติม หรือ
จางทราบโด

นจะตองตรว
บรูปแบบขอ
ารจาง นัดทํ
รกฎาคม 254

)  
น 3 วันทํากา

 แลว ยังตอง
มดีังนี้ 
หนดในสัญญ
ณะกรรมการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจ
งานและสถา

นอตอคณะก
ละเอียดคลา

หเปนไปตามเ
จางขัดขืนไม
ายวันทําการอ

สั่งการ  หรือ
รงงานหรือส
ตัดทอนงาน
ยเร็ว 

จสอบงานจา
อกําหนดในสั
าการตรวจรั
44  ไดกําหน

าร 

จุล

งมีหนาที่ดําเ

ญา มีขอควา
ตรวจการจ
จน( สัญญา ข
นที่ท่ีกําลังก

กรรมการตร
าดเคลื่อนจา

เอกสารสัญญ
มปฏิบัติตาม 
ออกไปมิได(

อเสนอขอเสน
สถานที่กอส
นบางสวนตา

างทั้งหมดวา
สัญญาหรือไม
ับงานจางตอ
นดระยะเวล

ลสารสรรพสามิ

นินการ

ามหรือ
าง เพ่ือ
ขอ2) 
กอสราง

รวจการ
ากหลัก

ญา และ
          มี
(สัญญา

นอแนะ
สรางได
มความ

าเปนไป
ม  กอน
อไป ซึ่ง
าของผู

มิตภาคที่ 6
15 
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ตา

เจ

กร
ดว

งา
ปร

ตร

สญั

ตา

ห ื

กา

จุลสารสรร

2.
  
  
  
  
โด
(1

ามที่กําหนดข
(2

าหนาที่พัสดุ
(3

รณีดําเนินกา
วยเหตุผลคว

ก
านจางใหเส
ระธานคณะก

2.
  

รวจการจางด
(1

ญญาที่กําหน
(2

ามสัญญาผูรับ
(3

รือทํางานโด
(4

ารจางทราบท

พสามิตภาคที่ 

.3.2 แบบราค
        -  ไมเกิ
        -  ไมเกิ
        -  ไมเกิ
        -  เกิน 1
ดยมีหลักเกณ
1) ผูควบคุมง
ขางตนแลวร
2) ผูรับจางต
ด ุหรือผูควบค
3) การนับวัน
ารไมเสร็จภา
ามจําเปน 

ลาวโดยสรุป
สร็จโดยเร็วไ
กรรมการตร

.4 หากทานเป
 ถาทานไดรั
ดวยควรปฏบัิ
1) ศึกษาเงื่อน
นดใหเขาใจแ
2) ถึงกําหนด
บจางทํางาน
3) ประสานง
ดยไมมีอุปสร
4) จดบันทึก
ทุกสัปดาห มี

6 

คาตอหนวย (
น 30 ลานบา
น 60 ลานบา
น 100 ลานบ
100 ลานบาท
ณฑประกอบ
งานตองตรว
รายงานประธ
ตองมีหนังสื
คุมงาน) แลว
นของผูควบ
ายในกําหนด

ป   คือ  ผูคว
ไมเกินระยะ
วจการจางท

ปนผูควบคุม
บแตงตั้งเปน
บัติดังนี้ 
นไขขอกําห
และควบคุมผู
ดวันเขาทํางา
แลวเสร็จหรื
งานกับหนวย
รรคการกีดขว
ผลการปฏิบั
มอีํานาจสั่งเป

(Unit cost ) ร
าท   รายงวด
าท   รายงวด
บาท รายงวด
ท   รายงวด 1
บดวย 
วจสอบงานจ
ธานคณะกรร
สือสงมอบงา
วลงรับทันทีอ
คุมงาน นับถ
ดใหรายงานป

วบคุมงานเมื่
ะเวลาที่กําห
ราบพรอมเห

มงานควรทําอ
นผูควบคุมงา

นดในสัญญ
ผูรับจางใหดาํ
นตามสัญญา
รอืไม ตองรา
ยงานตาง ๆ  เ
วางการกอสร
บัติงานเปนรา
ปลี่ยนแปลง แ

ราคาคางาน 
 4 วันทําการ
 8 วันทําการ
 12 วันทํากา
6 วันทําการ

จางใหเสร็จ
รมการตรวจก
านใหแกสว
อยางชาในวนั
ถัดจากวันที่
ประธานคณะ

อรับหนังสือ
หนด หากเส
หตุผล 

อยางไร 
าน หรือเปนผ

า แบบรูปรา
าเนินการใหเ
าผูรับจางเขา
ยงานใหหนว
เพ่ืออํานวยค
ราง 
ายวัน รายงา
แกไข ไดตาม

   งวดสุดทา
   งวดสุดทา
ร  งวดสุดทา
   งวดสุดทาย

โดยเร็วที่สุด
การจาง 
วนราชการ (
นทําการถัดไ
ไดรับมอบห
ะกรรมการต

อสงมอบงาน
สร็จไมทันกํา

ผูควบคุมงาน

ายการละเอีย
ปนไปตามสั
ทํางานหรือไ
วยงานเจาขอ
ความสะดวกใ

นประธานค
มสมควร 

ย   8 วันทําก
ย  12 วันทําก
าย 16 วันทําก
ย 20 วันทําก

ด ไมเกินระ

(สงงานสาร
ป 
หนังสือสงม
ตรวจการจาง

นตองรีบตรว
าหนดตองร

นและเปนกร

ยดเอกสารแน
สญัญา 
ไม และครบก
องสัญญาทรา
ใหผูรับจางเข

คณะกรรมกา

การ  
การ 
การ 
าร 

ยะเวลา

รบรรณ 

อบงาน 
  พรอม

วจสอบ
รายงาน

รรมการ

นบทาย

กําหนด
าบ 
ขาพ้ืนที่ 

ารตรวจ



ห ื

จะ

ให

สญั

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีม
   

(5
รือไมเสนอป

(6
(7
(8

ะตองเสนอให
(9

หรีบลงรับหน
(1

ญญาใหกับเจ

่มาขอมูล :  จุ
                  ป

5) รับหนังสือ
ประธานคณะ
6) รวมทํากา
7) ลงนามใน
8) กรณีแกไข
หความเห็นเพ
9) กรณีผูรับจ
นังสือทันทหี
10)  เมื่องานแ
จาหนาที่พัสด

 
 

จุลสารบริหา
ปท่ี 32  ฉบับท

อสงมอบงาน
ะกรรมการตร
รตรวจรับงา
นใบรับรองผ
ขงานและแก
พ่ือประกอบ
จางสงมอบห
หรืออยางชาวั
แลวเสร็จสงม
ดุเก็บไวเปน

ารพัสดุ  สมา
ท่ี 207 

นพรอมตรวจ
รวจการจางภ
านจางกับคณ
ลการปฏิบัติง
กไขสัญญาหรื
การพิจารณา
หนังสือสงมอ
วันรุงขึ้น และ
มอบหลักฐา
หลักฐานเอก

คมนักบริหา

จผลงานที่ทํา
ภายในเวลาท่ี
ณะกรรมการต
งาน (Payme
รือขยายเวลา
าของผูมีอําน
อบงานใหกบั
ะถือวารับหนั
นเอกสารทั้ง
กสารสําคัญ 

ารพัสดุแหงป

าไดวาถูกตอ
ท่ีกําหนด (ตา
ตรวจการจาง
ent) 
าทําการหรือง
นาจดวย 
บผูควบคุมงา
นังสือแทนผูว
งหมด ท่ีดําเนิ

ประเทศไทย 

จุล

องตามความเ
มขอ 2.3) 
ง 

งด หรือลดก

นโดยตรง    
วาจาง 
นินการตาม 

 

ลสารสรรพสามิ

ปนจริง

การปรับ 
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ 6,399.865 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 5,937.741 4,730.044 1,207.697 25.53 2,522.966 3,414.776 135.35
นครสวรรค 896.947 775.651 121.296 15.64 648.485 248.462 38.31
อุทัยธานี 9.238 9.253 -0.015 -0.16 7.253 1.985 27.37
พิษณุโลก 12.535 20.342 -7.807 -38.38 10.529 2.006 19.05
ตาก 39.585 34.427 5.158 14.98 26.331 13.254 50.34

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553

ภาคที่ 6

เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ํา
จังหวัด เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

พิจิตร 6.226 7.471 -1.245 -16.66 3.905 2.322 59.46
เพชรบูรณ 10.969 8.559 2.410 28.16 8.379 2.590 30.91
สุโขทัย 12.739 12.916 -0.177 -1.37 10.351 2.388 23.07
รวมทั้งภาค 6 6,925.981 5,598.663 1,327.318 23.71 3,238.198 3,687.783 113.88

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2551 9.253 20.342 34.427 7.471 8.559 12.916

ป 2552 9.238 12.535 39.585 6.226 10.969 12.739
เปาหมาย 7.253 10.529 26.331 3.905 8.379 10.351
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ประมาณการตามเอกสาร ประมาณการ

จํานวน รอยละ 6,399.865 จํานวน รอยละ KPI 8,812 จํานวน รอยละ
1.ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 201.746 38.699 163.046 421.31 64.000 137.746 215.23 173.351 28.395 16.38
2. ภาษียาสูบ 9.650 6.515 3.135 48.12 6.756 2.894 42.83 6.784 2.866 42.24
3. ภาษีสุรา 585.937 653.919 -67.982 -10.40 485.958 99.979 20.57 556.711 29.226 5.25

4. ภาษีเบียร 5,931.341 4,725.333 1,206.008 25.52 2,520.000 3,411.341 135.37 3,500.000 2,431.341 69.47
5. ภาษีรถยนต 0.007 0.044 -0.037 -84.54 - 0.007 - - 0.007 -

เก็บไดปที่แลว
เปรียบเทียบกับปที่แลว เปรียบเทียบกับประมาณการ

หนวย:ลานบาท

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01 ตุลาคม 2552 ถึง  31 มีนาคม 2553

เปรียบเทียบกับประมาณการ KPI

ภาคที่ 6

ประเภทภาษี เก็บจริง

6. ภาษีเครื่องดื่ม 178.228 156.759 21.469 13.70 146.815 31.413 21.40 147.364 30.864 20.94
7. ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - - - 0.000 0.000 0.00
8. ภาษีรถจักรยานยนต 2.755 0.548 2.206 402.38 - 2.755 - - 2.755 -
9. ภาษีแบตเตอรี่ 0.011 0.191 -0.180 -94.12 - 0.011 - - 0.011 -
10. ภาษีสนามกอลฟ 0.928 0.944 -0.016 -1.70 0.841 0.087 10.34 0.897 0.031 3.45
11. ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอม 0.040 0.033 0.008 23.60 - 0.040 - 0.035 0.005 14.10
12. ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 2.797 2.827 -0.031 -1.08 2.587 0.210 8.10 2.586 0.211 8.16
13. ภาษีอาบ อบ นวด 0.553 1.389 -0.837 -60.23 0.909 -0.356 -39.21 0.558 -0.005 -0.98
14.รายไดเบ็ดเตล็ด 11.990 11.462 0.528 4.61 10.333 1.657 16.04 11.540 0.451 3.90

รวมทั้งสิ้น 6,925.981 5,598.663 1,327.318 23.71 3,238.198 3,687.783 113.88 4,399.825 2,526.156 57.41

จุลสารสรรพสามติภาคที่ 6
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 1,657 1,975 318 19.19 1,568 407 25.96
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 5,371,480.00 5,645,172.18 273,692.18 5.10 4,614,200.00 1,030,972.18 22.34
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 2,730,941.00 2,765,479.99 34,538.99 1.26 2,886,040.00 -120,560.01 -4.18
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 201 477 276 137.31 151 326 215.89
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 1,496,127.00 2,819,059.57 1,322,932.57 88.42 2,040,000.00 779,059.57 38.19
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 598,450.80 1,127,623.83 529,173.03 88.42 910,550.00 217,073.83 23.84

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม  2553

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552 เปาหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

พ.ร.บ.2527 (คดี) 257 9 -248 -96.50 17 -8 -47.06
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 1,482,739.60 30,447.50 -1,452,292.10 -97.95 125,000.00 -94,552.50 -75.64
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 667,232.82 15,626.38 -651,606.44 -97.66 56,250.00 -40,623.62 -72.22
 รวม (คดี) 2,115 2,461 346 16.36 1,736 725                    41.76
 รวม (คาปรับ) 8,350,346.60 8,494,679.25 144,332.65 1.73 6,779,200.00 1,715,479.25 25.31
รวม (เงินสงคลัง) 3,996,624.62 3,908,730.20 -87,894.42 -2.20 3,852,840.00 55,890.20 1.45
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คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 82      305,229.60      148,039.32 127      421,787.50      185,015.00 45 116,557.90      36,975.68        54.88 38.19 24.98 84          370,000.00      197,300.00 43 51,787.50       12,285.00-      51.19 14.00 -6.23

ตาก 256   1,339,915.00      588,773.50 232   1,581,739.75      673,009.58 -24 241,824.75      84,236.08        -9.38 18.05 14.31 150       1,262,000.00      559,000.00 82 319,739.75     114,009.58    54.67 25.34 20.40
นครสวรรค 223      929,223.00      486,019.20 261      401,746.94      178,360.48 38 -527,476.06 307,658.72-      17.04 -56.77 -63.30 227          979,000.00      463,050.00 34 577,253.06-     284,689.52-    14.98 -58.96 -61.48
พิจิตร 83      320,900.00      142,410.00 110      397,547.50      178,125.00 27 76,647.50        35,715.00           32.53 23.89 25.08 90          266,000.00      120,800.00 20 131,547.50     57,325.00      22.22 49.45 47.45

พิษณุโลก 455   1,792,040.00      809,396.00 530   1,116,539.85      500,386.02 75 675,500.15-      309,009.98-      16.48 -37.69 -38.18 498          924,000.00      641,350.00 32 192,539.85     140,963.98-    6.43 20.84 -21.98
เพชรบูรณ 154      662,459.00      277,213.60 184   1,315,322.50      537,487.00 30 652,863.50      260,273.40      19.48 98.55 93.89 122          560,100.00      353,000.00 62 755,222.50     184,487.00    50.82 134.84 52.26

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม  2553

พื้นที่
ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552 เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ เปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู ณ 154      662,459.00      277,213.60 184   1,315,322.50      537,487.00 30 652,863.50      260,273.40      19.48 98.55 93.89          560, 00.00      353,000.00 62 755,222.50     184,487.00    50.82 134.84 52.26
สุโขทัย 799   2,875,544.00   1,482,644.80 926   3,037,792.50   1,552,856.00 127 162,248.50      70,211.20        15.89 5.64 4.74 497       2,337,300.00   1,467,340.00 429 700,492.50     85,516.00      86.32 29.97 5.83
อุทัยธานี 63      125,036.00        62,128.20 91      222,202.71      103,491.12 28 97,166.71        41,362.92        44.44 77.71 66.58 68            80,800.00        51,000.00 23 141,402.71     52,491.12      33.82 175.00 102.92
รวม 2,115 8,350,346.60 3,996,624.62   2,461   8,494,679.25   3,908,730.20 346 144,332.65      87,894.42-        16.36 1.73 -2.20   1,736       6,779,200.00   3,852,840.00 725   1,715,479.25        55,890.20 41.76 25.31 1.45
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จุลสารสรรพสามิตภาคที ่6
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 1,657 1,975 318 19.19 1,363 612 44.90
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 5,371,480.00 5,645,172.18 273,692.18 5.10 3,855,100.00 1,790,072.18 46.43
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 2,730,941.00 2,765,479.99 34,538.99 1.26 2,392,750.00 372,729.99 15.58
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 201 477 276 137.31 98 379 386.73
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 1,496,127.00 2,819,059.57 1,322,932.57 88.42 1,167,000.00 1,652,059.57 141.56
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 598,450.80 1,127,623.83 529,173.03 88.42 477,700.00 649,923.83 136.05

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม  2553

ประเภทคดี ป 2552 ป 2553
เปรียบเทียบป 2552

เปาหมาย ป 2553
เปรียบเทียบเปาหมายป 2553

พ.ร.บ.2527 (คดี) 257 9 -248 -96.50 8 1 12.50
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 1,482,739.60 30,447.50 -1,452,292.10 -97.95 52,400.00 -21,952.50 -41.89
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 667,232.82 15,626.38 -651,606.44 -97.66 23,580.00 -7,953.62 -33.73
 รวม (คดี) 2,115 2,461 346 16.36 1,469 992                   67.53
 รวม (คาปรับ) 8,350,346.60 8,494,679.25 144,332.65 1.73 5,074,500.00 3,420,179.25 67.40
รวม (เงินสงคลัง) 3,996,624.62 3,908,730.20 -87,894.42 -2.20 2,894,030.00 1,014,700.20 35.06
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คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 82      305,229.60      148,039.32 127      421,787.50      185,015.00 45 116,557.90      36,975.68        54.88 38.19 24.98 84          253,200.00      133,000.00 43 168,587.50     52,015.00      51.19 66.58 39.11

ตาก 256   1,339,915.00      588,773.50 232   1,581,739.75      673,009.58 -24 241,824.75      84,236.08        -9.38 18.05 14.31 109       1,132,000.00      467,600.00 123 449,739.75     205,409.58    112.84 39.73 43.93
นครสวรรค 223      929,223.00      486,019.20 261      401,746.94      178,360.48 38 527,476.06-      307,658.72-      17.04 -56.77 -63.30 192          255,300.00      153,650.00 69 146,446.94     24,710.48      35.94 57.36 16.08
พิจิตร 83      320,900.00      142,410.00 110      397,547.50      178,125.00 27 76,647.50        35,715.00           32.53 23.89 25.08 70          210,000.00        90,100.00 40 187,547.50     88,025.00      57.14 89.31 97.70

พิษณุโลก 455   1,792,040.00      809,396.00 530   1,116,539.85      500,386.02 75 675,500.15-      309,009.98-      16.48 -37.69 -38.18 404          806,800.00      517,280.00 126 309,739.85     16,893.98-      31.19 38.39 -3.27
เพชรบูรณ 154      662,459.00      277,213.60 184   1,315,322.50      537,487.00 30 652,863.50      260,273.40      19.48 98.55 93.89 109          249,600.00      158,000.00 75 1,065,722.50  379,487.00    68.81 426.97 240.18

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม  2553

พื้นที่
ป 2552 ป 2553 เปรียบเทียบป 2552 เปาหมาย ป 2553 เปรียบเทียบ เปาหมาย 2553

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , , , ,
สุโขทัย 799   2,875,544.00   1,482,644.80 926   3,037,792.50   1,552,856.00 127 162,248.50      70,211.20        15.89 5.64 4.74 447       2,105,800.00   1,334,200.00 479 931,992.50     218,656.00    107.16 44.26 16.39
อุทัยธานี 63      125,036.00        62,128.20 91      222,202.71      103,491.12 28 97,166.71        41,362.92        44.44 77.71 66.58 54            61,800.00        40,200.00 37 160,402.71     63,291.12      68.52 259.55 157.44
รวม 2,115 8,350,346.60 3,996,624.62   2,461   8,494,679.25   3,908,730.20 346 144,332.65      87,894.42-        16.36 1.73 -2.20   1,469       5,074,500.00   2,894,030.00 992   3,420,179.25   1,014,700.20 67.53 67.40 35.06
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จุลสารสรรพสามิตภาคที ่6
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ã¹§Ò¹æµ �§§Ò¹§Ò¹Ë¹ ึè§ ã¹¢³a·Õè´ืèÁ¡i¹¡ a¹ä»
ä �́Ê a¡¾a¡ãË� ¾i¸Õ¡Ãã¹§Ò¹¡çeªi¤Ù�º�ÒÇÊÒÇ¢ึé¹
eÇ·Õe¾ืèo¡Å �ÒÇoaäÃeÅç¡æ¹ �oÂæ e»�¹¡ÒÃ¢oº¤u³
æ¢¡·ÕèãË �e¡ÕÂÃµiÁÒÃ �ÇÁ§Ò¹æµ �§ e¨ �Òº�ÒÇ·ÕèeÃièÁ
¨aä �́·Õè¡ç¢ ึé¹¡Å �ÒÇ· a¹·ÕÇ �Ò¡ a¹e»�¹¡Åo¹eÅÂ   

" Ç a¹¹Õé Ṍã¨¨aä �́eÁÕÂ    

ËÅ a§¨Ò¡·Õèä �́eÊÕÂ¡ a¹ËÅÒÂË¹  

 Ç a¹¹Õé¨aÁÕeÁÕÂe»�¹µ aÇµ¹    

¢oºã¨æ¢¡·u¡¤¹·ÕèÁÒ§Ò¹ "  
  ¾o¡Å �ÒÇ¨ºe·�Ò¹ aé¹   ¾Ç¡e¾ืèo¹æe¨ �Òº�ÒÇ   
»ÃºÁ ืo¡ a¹e¡ÃÕÂÇ¡ÃÒÇµ �Ò§¡ç¾Ù´¡ a¹Ç �Ò 

"Á a¹æ¹ �¨Ãi§æÇ �a..e¾ืèo¹¡Ù "  

        ½ �ÒÂe¨ �ÒÊÒÇ¡çÃÙ�Ê ึ¡o aºoÒÂæÅaeÊÕÂË¹ �Òe»�¹
oÂ �Ò§Âiè§¨ ึ§¡Å �ÒÇ¢oº¤u³  ºÃÃ´Òæ¢¡·ÕèÁÒ
Ã �ÇÁ§Ò¹ �́ÇÂeÊÕÂ§ËÇÒ¹æ¹ �ÒÃ a¡Ç �Ò.." eª�¹¡ a¹¤�a " 

 " Ç a¹¹Õé Ṍã¨¨aä´ �¼ aÇ       

ËÅ a§¨Ò¡·ÕèeÊÕÂµ aÇÁÒËÅÒÂË¹  
  ã¹Ç a¹¹Õé¨aÁÕ¼ aÇe»�¹µ aÇµ¹   

 æµ �e»�¹¤¹·Õèe· �ÒäËÃ �...   äÁ �ä �́¨íÒ " 

 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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Ê�Ç¹e·¤o¹Ï Ã�ÇÁ¡aº½ �ÒÂo íÒ¹ÇÂ¡ÒÃ ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6  ·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´Ê¶Ò¹·ÕèµÒÁ¡i¨¡ÃÃÁ 5 Ê 
eÁืèoÇa¹·Õè 3 ¡uÁÀÒ¾a¹ �̧ 2553 

 

 

 

 

Ê�Ç¹µÃÇ¨Êoº» �o§¡a¹æÅa»ÃÒº»ÃÒÁ »ÃaªuÁªÕéæ¨§æ¹Ç·Ò§» īºaµi¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹ºÃi¡ÒÃ  
ãË �æ¡�e �̈ÒË¹ �Ò·ÕèÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ·u¡¾ืé¹·Õèã¹¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoº 

eÁ ืèoÇa¹·Õè 8 ¡uÁÀÒ¾a¹ �̧ 2553 ³ Ë�o§»ÃaªuÁÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 
 

   

   

   

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
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สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  รวมกับ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 
จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปที่ 78  

โดย  มีกิจกรรมตาง ๆ เชน จัดนิทรรศการ  เลนเกมส   
มอบทุนการศกึษา อุปกรณการเรียนและอปุกรณกีฬาใหกับนักเรียน  

รวมทั้งรวมไถชีวิตโคกระบือ 
ณ โรงเรยีนบานหนองมะคัง (จางอนุสรณ)  

ต.ทอแท อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก  
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553  

 
จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèe¾ªÃºÙÃ³ � ¨a´¡i¨¡ÃÃÁÇa¹¤Å�ÒÂÇa¹Ê¶Ò»¹Ò¡ÃÁÊÃÃ¾ÊÒÁiµ ¤ÃºÃoº»�·Õè 78  

eÁ ืèoÇa¹¾u¸·Õè 17 ¡uÁÀÒ¾a¹ �̧ 2553  

³ ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèe¾ªÃºÙÃ³� æÅaoÃ§eÃÕÂ¹oÊµÈึ¡ÉÒ o.eÁ ืo§ ¨.e¾ªÃºÙÃ³ � 

   

   

   

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
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¡ÒÃ»ÃaªuÁ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃo íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 Êa¨Ã ¤Ãaé§·Õè 2/2553  

ÃaËÇ�Ò§Ça¹·Õè 25 - 26 ¡uÁÀÒ¾a¹¸ � 2553  
³ Ë �o§»ÃaªuÁÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèe¾ªÃºÙÃ³ � 

 
¡ÒÃ»ÃaªuÁ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃo íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 Êa¨Ã ¤Ãaé§·Õè 2/2553  

ÃaËÇ�Ò§Ça¹·Õè 25 - 26 ¡uÁÀÒ¾a¹¸ � 2553  
³ Ë �o§»ÃaªuÁÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèe¾ªÃºÙÃ³ � 

 

   
ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 Ã�ÇÁ¡aºÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèã¹Êa§¡a´ÀÒ¤·Õè 6 

"»ÃaªuÁÃaºº¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¼Å¡ÒÃ» īºaµiÃÒª¡ÒÃ" 
eÁืèoÇa¹·Õè 17 ¡uÁÀÒ¾a¹ �̧ 2553 

³ Ë �o§»ÃaªuÁÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 
จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6  28 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Ò§ªืè¹ ïµÃ e¨ÃiÊu¢ ¼Ù�o íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6  

æÅa ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õèã¹ÀÒ¤·Õè 6  

Ã�ÇÁÅ§¹ÒÁ¤íÒÃaºÃo§¡ÒÃ» īºaµiÃÒª¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµÀÒ¤·Õè 6 » �§º»ÃaÁÒ³ 2553  

   

   

   
¹ÒÂ¡Ã³ �  ¨Òµi¡Ç³iª Ãa°Á¹µÃÕÇ�Ò¡ÒÃ¡Ãa·ÃÇ§¡ÒÃ¤Åa§ µÃÇ¨eÂÕèÂÁo¤Ã§¡ÒÃæ¡�ä¢» �ËÒË¹ÕéÀÒ¤»ÃaªÒª¹  

(Ë¹Õé¹o¡Ãaºº) ¨a§ËÇa´¾iÉ³uoÅ¡ æÅaeÂÕèÂÁªÁ¹i·ÃÃÈ¡ÒÃ¢o§ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÊÃÃ¾ÊÒÁiµ¾ืé¹·Õè¾iÉ³uoÅ¡  

·ÕèÃ�ÇÁ¨a´¡i¨¡ÃÃÁ»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸ � 

eÁ ืèoÇa¹eÊÒÃ�·Õè 28 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 
จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6
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