






 

 
 

 

 

 เรามักไดยินขาวรถยนตชนสัตวอยูบอยครั้ง  ไม
วาจะเปน  ชาง  มา  วัว  ควาย  หรือสุนัข  และบางคน
อาจประสบเหตุมาดวยตนเอง   ซ่ึงเปนอุบัติ เหตุที่
หลีกเลี่ยงไดยาก  แมวาเราจะเห็นสัตว เหลาน้ันใน
ระยะไกลแลวก็ตามแตเราก็ไมสามารถคาดเดาไดเลยวามัน
จะไปทางไหน  ว่ิงตัดหนารถเราหรือถอยหลังกลับ  และ
เมื่อมันตัดสินใจวิ่งตัดหนารถของเราอยางกะทันหันถาเรา
ขับรถชนมันเขา  เราตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคา
รักษาพยาบาลใหกับเจาของสัตวเหลาน้ันหรือไม  และรถ
ของเราที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการชดใชคาเสียหาย

จากบริษัทประกันภัยหรือไม  อยางไรวันน้ี  เรามีคําตอบมาฝากกัน 

 ในกรณีนี้  ขอยกตัวอยางสัตวที่อยูในที่สวนบุคคลหรือบริเวณบานของเจาของสัตว  เชน  เรา
ขับรถเขาไปในบริเวณบานของเพื่อน  แลวเกิดชนสุนัขที่เพ่ือนเลี้ยงไว  ทําใหสุนัขของเพื่อนไดรับ
บาดเจ็บ  ในขณะเดียวกันรถของเราก็เสียหาย  ในกรณีนี้ถือวาเปนฝายประมาท  เพราะสุนัขน้ันถือวา
อยูในที่สวนบุคคลของเจาของ  ถาเรามีกรมธรรมประกันภัยประเภท 1 อยูแลว  บริษัทประกันภัยจะ
เขามารับผิดชอบเรื่องคาเสียหายหรือคารักษาพยาบาลสุนัขตัวน้ันแทน  สวนรถของเราที่ไดรับความ
เสียหายบริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบใหดวยเชนกัน  แตอาจเสียสวนลดเบี้ยประกันภัยกรณีมี
ประวัติดี  เมื่อตออายุกรมธรรมในปถัดไป 
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แตถาสุนัขไมวาจะมีเจาของหรือไมมีเจาของ  ว่ิงออกมาที่ถนนสาธารณะ  หรือทางที่นิติบุคคล
ท่ีอนุญาตใหใชเปนทางเดินรถได  เชน  ถนนของหมูบาน  แลวเราขับรถชนจนสุนัขนั้นไดรับ
บาดเจ็บ  และตัวรถของเราเสียหาย  ในกรณีนี้  เราจะถือวาสุนัขเปนฝายผิด  ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก  พ.ศ. 2552  เนื่องจากถนนไมใชท่ีทางสําหรับสัตว  เจาของสุนัขตองมีการปองกัน  
ระมัดระวังอุบัติเหตุใหกับสัตวเลี้ยงที่อยูในความดูแลของตนเปนอยางดี  การที่เจาของสุนัขปลอยให
สัตวเขามาในเขตถนนนั้นยอมไมถูกตอง  กรณีเชนนี้  เราไมจําเปนตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาล
ของสุนัข  และยังสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของเราจากบริษัทประกันภัยได  โดยไม
ถูกหักคาเสียหายสวนแรก  (Excess)  เพราะถือวาเรามีคูกรณีเปนสุนัข   และไมตองเสียสวนลดเบี้ย
ประกันภัยดีเมื่อตออายุกรมธรรมในปถัดไป   และบริษัทประกันภัยยังอาจเรียกรองคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับรถของเราจากเจาของสุนัขไดอีกดวย 

 อยางไรก็ดี  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นนี้  อาจมีหลายคนที่ยอมจายคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกับ
สุนัขไป  เพราะคิดวาสุนัขเปนสัตวยอมไมรูวาตรงไหนเปนถนน  ตรงไหนเปนทางเทา  เมื่อเราชน
สุนัขเขา  เจาของสุนัขอาจคิดวาตนเปนฝายไดรับความเสียหาย  จากการที่สุนัขไดรับบาดเจ็บ  ซ่ึงถา
เรายอมรับผิดกับเจาของสุนัขและตกลงชดใชคาเสียหายใหกับเจาของสุนัขไปแลว  กรณีเราจะไม
สามารถเรียกรองคารักษาพยาบาลของสุนัขจากบริษัทประกันภัยได  เพราะบริษัทประกันภัยจะถือวา
เราไมรักษาสิทธิตามกฎหมายของเราเอง  แตสําหรับตัวรถท่ีไดรับความเสียหายนั้น  เรายังคงสามารถ
นํารถเขาซอมไดตามปกติ  แตอาจเสียสวนลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดีเมื่อตออายุกรมธรรมในป
ถัดไปเชนกัน 

จากกรณีขางตน  จะเห็นไดวาการที่เราตกลงรับผิดโดยที่ไมรูหรือยังไมแนใจวาจริงๆ  แลว  
เราเปนฝายผิดหรือไมนั้น  อาจทําใหเราหรือบริษัทประกันภัยเสียสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายที่
เกิดขึ้นจากคูกรณีไดถาภายหลังพบวาเราเปนฝายที่ถูกตอง  ดังนั้น  เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นสิ่งที่
ดีท่ีสุดคือ  ควรแจงใหบริษัทประกันภัยทราบทันที  ซ่ึงเจาหนาท่ีของบริษัทประกันภัยจะสามารถให
คําแนะนําท่ีถูกตองหรือสงเจาหนาท่ีสํารวจอุบัติเหตุมายังที่เกิดเหตุเพื่อจัดการเรื่องดังกลาวใหกับเรา
ไดอยางทันทวงที 
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- เลอืก
- ราคา
- การรั
- การบ
- การป
- การล
- ถาคว
- เวลา
- อาจไ
 

 
- เลอืก
- ไมเสี
- ราคา
- การรั
- การบ
- ตองเ
  เครือ่
- ถาคว
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หนวย : ลานบาท
ประมาณการ
ตามเอกสาร

จํานวน รอยละ 387,100 จํานวน รอยละ
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 66.547 90.095 -23.548 -26.14 93.048 -26.501 -28.48
ภาษีรถยนต 0.092 - 0.092 - - 0.092 -
ภาษีเบียร 2,268.124 3,658.309 -1,390.185 -38.00 2,560.843 -292.719 -11.43
ภาษียาสูบ 1.533 1.501 0.032 2.16 1.329 0.204 15.35
ภาษีสุรา 307.363 270.865 36.498 13.47 247.969 59.394 23.95
ภาษีเครื่องดื่ม 79.349 73.161 6.188 8.46 79.509 -0.160 -0.20
ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - - -
ภาษีรถจักรยานยนต 2.463 1.722 0.741 43.04 - 2.463 -
ภาษีแบตเตอรี่ 0.004 0.005 -0.001 -20.00 - 0.004 -
ภาษีสถานบริการ-สนามกอลฟ 0.330 0.358 -0.028 -7.74 0.374 -0.044 -11.82
ภาษีสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด 0.259 0.286 -0.027 -9.48 0.239 0.020 8.15
ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 0.025 0.019 0.006 33.04 0.020 0.006 28.81
ภาษีสถานบริการ-สนามมา - - - - - - -
ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค 1.687 1.480 0.207 13.99 1.441 0.246 17.07
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - - - - - -
ภาษีไพ - - - - - - -
ภาษีพรม - - - - - - -
ภาษีสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน - - - - - - -
ภาษีกิจการโทรคมนาคม - - - - - - -
รายไดเบ็ดเตล็ด 9.376 6.945 2.431 35.00 7.368 2.009 27.26
ภาษีเรือ - - - - - - -
ภาษีหินออนและหินแกรนิต - - - - - - -
ภาษีการออกสลากกินแบง - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 2,737.153 4,104.746 -1,367.593 -33.32 2,992.139 -254.986 -8.52

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553

ภาคที่6

ประเภทสินคา เก็บไดจริง เก็บไดปที่แลว
เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ต่ํา



หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

จํานวน รอยละ 387,100 จํานวน รอยละ
กําแพงเพชร 2,271.399 3,660.561 -1,389.162 -37.95 2,562.761 -291.362 -11.37
นครสวรรค 411.667 400.493 11.174 2.79 387.882 23.785 6.13
อุทัยธานี 4.138 4.892 -0.754 -15.41 4.580 -0.442 -9.64
พิษณุโลก 7.141 6.439 0.703 10.91 5.916 1.226 20.72
ตาก 23.117 20.816 2.301 11.05 20.038 3.079 15.37

สถิติผลการจัดเก็บรายได
ตั้งแตวันที่ 01  ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553

ภาคที่ 6

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

เปรียบเทียบปที่แลว(+)สูง(-)ต่ํา

ตาก 23.117 20.816 2.301 11.05 20.038 3.079 15.37
พิจิตร 8.991 2.535 6.456 254.66 3.263 5.728 175.58
เพชรบูรณ 2.446 2.390 0.056 2.36 1.962 0.484 24.69
สุโขทัย 8.254 6.620 1.633 24.67 5.738 2.515 43.83
รวมทั้งภาค 6 2,737.153 4,104.746 -1,367.593 -33.32 2,992.139 -254.986 -8.52

อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย

ป 2553 4.892 6.439 20.816 2.535 2.390 6.620

ป 2554 4.138 7.141 23.117 8.991 2.446 8.254
ป
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เปาหมาย 4.580 5.916 20.038 3.263 1.962 5.738เปาหมาย 2,562.761 387.882



คดี คาปรับ เงืนสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง คดี คาปรับ เงินสงคลัง
กําแพงเพชร 39      231,445.00         98,028.00 44        708,325.00      316,691.25 5 476,880.00       218,663.25 12.82 206.04 223.06 36          161,300.00        89,900.00 8 547,025.00     226,791.25     22.22 339.14 252.27

ตาก 104      950,059.75       397,448.70 104     1,340,323.00      580,805.10 0 390,263.25       183,356.40     0.00 41.08 46.13 86          669,000.00      300,000.00 18 671,323.00     280,805.10     20.93 100.35 93.60
นครสวรรค 70      194,786.25         82,654.50 87        869,015.50      388,839.60 17 674,229.25 306,185.10 24.29 346.14 370.44 60            64,000.00        39,000.00 27 805,015.50     349,839.60     45.00 1257.84 897.02
พิจิตร 55      185,138.75         82,786.50 63     2,360,600.25   1,061,253.30 8 2,175,461.50    978,466.80     14.55 1175.04 1181.92 62          187,000.00        85,000.00 1 2,173,600.25  976,253.30     1.61 1162.35 1148.53

พิษณุโลก 154      487,582.25       221,057.70 165     1,359,800.00      611,915.00 11 872,217.75 390,857.30 7.14 178.89 176.81 80          409,700.00      286,750.00 85 950,100.00     325,165.00     106.25 231.90 113.40
เพชรบูรณ 58      753,487.50       306,695.00 65        750,306.00      337,637.70 7 -3,181.50 30,942.70 12.07 -0.42 10.09 36          251,600.00      158,900.00 29 498,706.00     178,737.70     80.56 198.21 112.48

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที ่6
 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553

พื้นที่ ป 2553 ป 2554 เปรียบเทียบป 2553 เปาหมาย ป 2554 เปรียบเทียบ เปาหมาย 2554
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ู , , , , , , , , , ,
สุโขทัย 457   1,482,372.50       775,242.00 443     3,237,617.75   1,463,217.30 -14 1,755,245.25 687,975.30 -3.06 118.41 88.74 246       1,113,500.00      724,000.00 197 2,124,117.75  739,217.30     80.08 190.76 102.10
อุทัยธานี 41        79,863.38         38,630.35 34          47,603.75        25,566.50 -7 -32,259.63 -13,063.85 -17.07 -40.39 -33.82 46          102,800.00        56,000.00 -12 -55,196.25 -30,433.50 -26.09 -53.69 -54.35
รวม 978 4,364,735.38 2,002,542.75 1,005 10,673,591.25 4,785,925.75 27 6,308,855.87 2,783,383.00 2.76 144.54 138.99      652       2,958,900.00   1,739,550.00 353 7,714,691.25  3,046,375.75  54.14 260.73 175.12
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พ.ร.บ.สุรา (คดี) 878 807 -71 -8.09 586 221 37.71
พ.ร.บ.สุรา (คาปรับ) 2,703,972.00 2,639,664.00 -64,308.00 -2.38 2,227,500.00 412,164 18.50
พ.ร.บ.สุรา (เงินสงคลัง) 1,337,437.40 1,202,703.80 -134,733.60 -10.07 1,406,650.00 -203,946 -14.50
พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 98 46 -52 -53.06 62 -16 -25.81
พ.ร.บ.ยาสูบ (คาปรับ) 1,650,263.38 640,906.25 -1,009,357 -61.16 727,400.00 -86,494 -11.89
พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินสงคลัง) 660,105.35 256,362.50 -403,743 -61.16 331,100.00 -74,738 -22.57

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหวางวันที่  1  ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม  2553

ประเภทคดี ป 2553 ป 2554
เปรียบเทียบป 2553

เปาหมาย ป 2554
เปรียบเทียบเปาหมายป 2554

พ.ร.บ.2527 (คดี) 2 152 150 7,500.00 4 148 3,700.00
พ.ร.บ.2527 (คาปรับ) 10,500.00 7,393,021.00 7,382,521.00 70,309.72 4,000.00 7,389,021 184,725.53
พ.ร.บ.2527 (เงินสงคลัง) 5,000.00 3,326,859.45 3,321,859.45 66,437.19 1,800.00 3,325,059 184,725.53
 รวม (คดี) 978 1,005 27 2.76 652 353 54.14
 รวม (คาปรับ) 4,364,735.38 10,673,591.25 6,308,855.87 144.54 2,958,900.00 7,714,691 260.73
รวม (เงินสงคลัง) 2,002,542.75 4,785,925.75 2,783,383.00 138.99 1,739,550.00 3,046,376 175.12
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ดอกไม 5 ชนิด พชิติโรค 
 

 
 
 

ดอกไม 5 ชนดิ พชิติโรค (Twenty‐four Seven) 

 

          อากาศเย็นชวงฤดูหนาวปลายป เปนฤดกูาลของดอกไมงามบานสะพรั่ง นอกจากจะชม

กันเพลินตาแลว คุณรูหรือไมวา ดอกไมหลายอยางทานงาย ใหประโยชนกับรางกายดวย 
 

ดอกขจร 
 

          ดอกไมหางายในทองตลาดราคายอมเยา ทั้งยังปลอดสารพิษ รสชาติอรอย สวนใหญ

จะนํามาปรุงเปนขนมดอกขจร หรือตอนนี้ดอกสเีขียวออนนํามาผัดน้ํามันหอย ปรุงในจาน

ยํา จิ้มน้ําพริกชุบแปงทอด 

          ประโยชน : มีแคลเซียมสูงบํารุงกระดูกและฟน วิตามินเอบํารุงสายตา สารตานอนุมูล

อิสระ ชวยเรงกระบวนการซอมแซมบาดแผล 

 
 

ดอกแค 
 

          คนโบราณบอกวาดอกแคแกไขหัวลม เหมาะจะกินชวงปลายฝนตนหนาว อากาศ

เปลี่ยนฤด ูและดอกแคยังมีใยอาหารชนิดไมละลายน้ํา จึงชวยในระบบขบัถายไดดี เหมาะจะ

นํามาใสในแกงสม จานยํา หรือผัดใสหมูสับ กุงสับ หรือจะลวกจิ้มน้ําพรกิ 

          ประโยชน : ชวยแกปญหาทองผูก และปองกันโรคมะเร็งลําไส 
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ดอกโสน 

 

       ขนมดอกโสนท่ีคนรุนคุณพอคุณแมรูจักกันดี มีรสหวานชวนรับประทาน สามารถ

นํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด เชน นํามาชุบแปงทอดกรอบ รับประทานกบัขนมจีน

นํ้าพริก ผัดนํ้ามันหอยนําไปลวกจิม้นํ้าพริก แกงดอกโสน ยําดอกโสน 

                ประโยชน : เปนยาแกปวดมวนทอง 

 
 

ดอกอญัชนัสีมวง 
 

            เม่ือกอนคนนิยมใชนํามาปรุงแตงสสีันอาหารใหดูนารับประทาน เชน ขนมชอมวง 

ขนมชั้น เล็บมือนาง โดยคั้นเอาน้ํามาผสมกับอาหารกอนจะปรุง หรือหยอดสีมวง ตอนหุง

ขาวจะไดขาวสีสวย แตตอนนี้เริ่มเปนที่นิยม โดยนําดอกไปตากแหง หรือใชดอกสดตมน้ําและ

เติมน้ําตาล มะนาว ดื่มแกกระหายคลายรอน 

         ประโยชน : สารแอนโธไซยานิน มีอยูมากในดอกอัญชัน จึงชวยเพิ่มความสามารถใน

การมองเห็น 

 

หวัปล ี
 

          เปนดอกของตนกลวย กินไดทั้งแบบดิบและสุก รสชาติจะฝาด นํากลีบมาชุบแปงทอดกิน

ได หรือจะใชใสในแกงเลียง ตมยําไก กินแกลมกบัขนมจีนน้าํพริก ทําทอดมัน และอีกสารพัด

เมนูของอรอย ซึ่งหาทานไดงายมาก มีมากมายตามสวนไรนา 

        ประโยชน : บรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร ใบหัวปลีมีธาตุเหล็ก บํารุงเลือด ปองกัน

โลหิตจาง และลดน้ําตาลในเลือด  

  

 

 

ที่มา :   http://health.kapook.com 
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ทุกวันน้ีย
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ดได  สวนท่ีว

อพระศุกรเขา

ย ดังตฤณ 

พากลใดๆ 

ขาฝนทํา

าตลอด 

ขาขาย

ะ 

รมอยูบาง 

มลางตาม

ามทุกข

ายอางวา 

ี่วาทําให

าพระ



เจากรรม

พุทธศาส

ไวกอน  

 

กรรมที

นํ้า ถึงเวล

 

และสิ่งที

อยางหนึ

 

พระองคต

คิดไมดี 

รอนตาม

 

นายเวรข

กับใจอัน

กระสับก

จูๆมันเปน

 

ชะตากร

ประชาช

 

 

 

 

มนายเวรชนิ

สนา  อันน้ีมี

 และเราแตล

ท่ีเราทําไว ตา

ลาเลนงาน ม

ท่ีเปน "มโนก

น่ึง น่ันแหละม

ตรัสโดยใจค

ี ยิ่งกวามีศัต

มมาอภินันทน

ของแท ก็ไมใ

มีภาวะสํานึก

กระสายได 

ปนมะเร็งแบบร

รรมท่ีจะตองเ

ชนหม่ันไส   

นิดผีตามหลัง

มีจริงแทแนนอ

ละคนน่ันเอง 

ามเลนงานเร

มันเลนงานได

กรรม" หรือก

ม่ิงมิตรหรือโ

ความสรุปคือ

ตรูคอยตามล

นาการอีกเปน

ใชคนนุงแดงเอ

กคิดอานแบบ

  โดยไมตอง

รักษาไมได 

เจอใครทําไม

เหลาน้ีไมมีภ

ังน้ัน จะมีจริง

อน และพระพุ

จักเปนทายา

าไดประดุจเง

ดหมดไมมีย

กรรมทางใจ

โคตรแหงศัต

อ   

ลางตามผลาญ

นของแถม 

อาหอกตามแ

บมนุษยน่ีแห

งมีฝนตกฟาร

  หรือไมจูๆ ม

มดีใส  ชะตา

ีภูตผีปศาจใด

งหรือไมมีจริง

พุทธเจาตรัสไ

าทรับผลกรร

งาตามตัวไม

ยกเวน ไมมีเงื

อันหมายถึง

ัตรู 

ญ    คิดราย

แทงท่ีไหนคร

หละ  ถากอบา

รองขางนอก  ู

มันก็ประหาร

ากรรมท่ีจะต

ใดดลบันดาล

ิงขอยกไว  แต

สไวชัดเจน  น่ัน

รรมสืบไป 

วาจะหลบไป

ง่ือนไข ไมมีกํ

งกรรมอันเกิด

ยเด๋ียวน้ี ใจก็

รับ  มันคือหตู

าปมาแรงจริง

จูๆมันปวยแบ

รคุณใหตาย

ตองเจอคนปาก

ลใหเปนไปได

ตถาพูดถึง "เ

ั่นคือ เราแตล

ปท่ีใด เหาะขึ้น

กาํบังใดชวยได

ดจากเจตนาม

กร็อนเด๋ียวน้ี 

ตาจมูกปากแ

งมันเลนงานใ

บบหมอหาส

ยดับไปด้ือๆงา

กราย  ชะตา

ด 

สํานัก

เจาของกรรม

ละคนเปนผูท

้นฟา มุดลงดิ

ได 

มุงไวใหเปนอ

้ แลวเด๋ียวจะ

และเรือนกาย

ใหเราๆทานๆ

สาเหตุไมเจอ 

ายดาย 

ากรรมท่ีจะต

กงานสรรพสามิ

ม" ตาม

ทํากรรม

ดิน ดําลง

อยางใด

มีเหตุ

ยอันน้ี 

ๆ

ตองเจอ

มิตภาคที่ 6 
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 1

แตกรรม

ลวนเปน

ไปแลว  

ข้ึนท้ังสิ้น
 

หากอยา

แบบท่ีเร

ชวงหน่ึง

นับแสน 

ไมจํากดั

 

สิ่งท่ีเราเ

รวมตัวก

 

สิ่งท่ีคุณ

ปรากฏเ

จุลสารส
4 

มเกาใหมของ

นผลท่ีไหลมา

  กับกรรมใ

้น 

ากรูวากรรม

ราๆนึกกันวาเ

ง  สวนวิบากก

 โดยท่ีแมทั

ด 

เคยๆคิดในวัน

กันปรากฏเป

ณคิดๆอยูทุกวั

เปนเจากรรม

รรพสามิตภาค

งแตละคนน่ีแ

าแตเหตุ ไมใ

ใหมท่ีทําไวใ

มมีอํานาจยิ่งใ

เปนเจากรรม

กรรมของเร

ทัพแตละนายม

ันวาน  สิ่งท่ีเ

ปนเจากรรมน

วนัน้ี  สิ่งท่ีคุณ

มนายเวรของ

คที่ 6 

แหละทําใหเป

ใชไหลมาแต

ในชาติน้ีแบบย

ใหญขนาดไห

มนายเวรนั้น

าเปนถึงพระร

มีสิทธ์ิใชใหไ

เราเคยๆพูดใ

นายเวรของแท

ณพูดๆอยูทุก

งแทในวันพรุง

ปนไปได  สิ่ง

ตความบังเอิญ

บยังจําไดรางๆ

หน  ขอใหนึก

 เปนไดแคไพ

ราชาท่ีกุมอํา

ไพรพลเรือน

ในวันวาน  สิ่ง

ทในวันน้ี 

กวันน้ี  สิ่งท่ีคุ

ง 

 

งท่ีเราประสบ

ญ  กรรมเกา

ๆ  ลวนแลวแต

กเอาก็แลวกัน

ไพรพลตนหนึ

านาจบัญชาก

นลานเขาดับเค

สิ่งท่ีเราเคยๆท

คณทําๆอยูทุก

    

 

บแมกระท่ังภ

าซึ่งทําไวตั้งแต

ตเปนผูลงมือ

นวาปศาจท่ีเป

น่ึง  กระทําเรื

การสั่งแมทัพน

คร่ืองชนใคร 

ทําในวันวาน น

กวันน้ี  น่ันแห

ท่ีมา : นิต

              

ภาวะอึดอัดใจ

ตชาติกอนๆช

อตกแตงบันด

ปนเงาตามตัว

ร่ืองรายใสเร

พนายกองไดนั

ร ท่ีไหน เม่ือไ

น่ันแหละที่กํ

หละท่ีจะกอตั

ตยสารธรรม

              

จ 

ชนิดลืม

ดาลผล

ัว 

ราไดแค

นับหม่ืน

ไหรก็ได

กําลัง

ตวั

มะใกลตัว   

               

   

   



 

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

ส่ิงท่ีเธอ

 

 

 

 

 

 

 

 

อควรมี “ส

อควรคิด 

อควรเขาห

อควรนิยม

อควรเพ่ิม

อควรไดยิน

อควรเทิดท

อควรเลิกเ

อควรเรงรี

สติปญญา”

“ความดีงา

หา “นักปร

ม “ความซือ่

มพูน “บุญก

น “พุทธธร

ทูน “สถาบ

เมามัว “กา

รีบ “การแท

”           
าม”        
ราชญ”    
อสัตย”    
กุศล”      
รรม”      
บันกษัตริย

ารพนัน”  
ทนคุณบุพ

 

         ส่ิ
          ส่ิ
      ส่ิ

         ส่ิ

        ส่ิ
         ส่ิ
ย”      ส่ิ

          ส่ิ
พการี”   ส่ิ

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

สงท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

ส่งท่ีเธอควร

     พระม

รแสวงหา 

รพยายาม

รฉลาด “ก

รตัด “อกุศ

รอดทน “ก

รจดจํา “ผูม

รขจัด “คว

รสรางสรร

รปฏิบัติทัน

สํานัก

มหาวุฒิชัย  

“กัลยาณมิ

ม “การศึกษ

การเขาสังค

ศลมูล” 

การดูหม่ิน

มีคุณ” 

วามเห็นแก

รค “สัมมา

นที “ทําวัน

กงานสรรพสามิ

วชิรเมธี 

มิตร” 

ษา” 

คม” 

น” 

กตัว” 

าชีพ” 

นน้ีใหดีท่ีสุ

มิตภาคที่ 6 

ด” 
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ขํา ขํา  : สองหนุมอารมณดี 

 

ตน : วันกอนครับ                                                      
เอก: ทาํไมเหรอ 
ตน: ไปสยามมาครับ 
เอก: แลวไง 
ตน: เดินผานหญิง เคาหันกลับมามองเลย 
เอก: โห... แสดงวาหลอมาก ! 
ตน: ปาวครบั เหยียบตีนเคา 

ตน: แลววนักอนครับ 
เอก: ทาํไมเหรอ 
ตน: ไปเที่ยวกลางคืนมาครับ 
เอก: เออ.. เปนงัยบาง 
ตน: หิว้ ญ กลับมาคนหนึง่ครับ 
เอก: โหย... เปนงัยบาง 
ตน: นมงี ้ ดูไมไดเลยครบั 
เอก: ทาํนมมาเหรอ  
ตน: เคาไมใหดู ครับ 

ตน : แลววันกอนครับ 
เอก: มีอะไรเหรอ 
ตน: เมาเหลาครับ 
เอก: เหย.. ธรรมดาๆ 
ตน: แลวปวดฉ่ี ครับ 
เอก: แลวทําไงละ 
ตน:  เลยไปฉี่ตรงศาลพระภูมิ 
เอก: แลวไหวรึปาว 
ตน: กลบัมาจูบวมเลยครบั 
เอก: ไมไหวละซิ 
ตน: ซิบหนีบจู ครับ 

                                                        

ตน: แลววนักอนครับ 
เอก: ทาํอะไรอีกละ 
ตน: วาเลนไทนครับ 
เอก: เปนไงๆ 
ตน: ผูหญิงทีค่ณะวิ่งถือดอกไมมาหาผม ทุก
คนเลย 
เอก: โห... ปอปมากเลยนะเนี่ย 
ตน: ปาวครบั เคาเอามาขาย 

 

ตน: แลววนักอนครับ 
เอก: ทาํไมมาอีก 
ตน: ไปคัดตัวนักวิ่งมาครบั 
เอก: เออ.. เปนงัย  
ตน: 100 ม. ผมวิ่งได 4 ว ิครับ 
เอก: โห หยั่งงี้ติดทีมชาติเลยนะเนี่ย 
ตน: วทิี่ 5 ลมครับ 

ตน: แลววนักอนครับ 
เอก: ทาํไมเหรอ 
ตน: พอพาผมไปโรงพกั 
เอก: เออ.. แลวไงตอๆ 
ตน: คนไหวพอผมทั้งสน.เลยครับ 
เอก: โห.. พอใหญมากเลย 
ตน: พอเปนพระครับ 

 

ตน: แลววนักอนครับ 
เอก: เอกอีกแลว  
ตน: ไปบานเพื่อนมาครับ 
เอก: แลวไงตอ  
ตน: เห็นแมเพื่อนถือถาดมาให 
เอก: แมมาเสิรฟน้ําเลยเหรอ 
ตน: ขายล็อตตารี่ครับ 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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*จบัน้าํมนัหนภีาษ*ี 
     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00 น. โดยการนําของนายสุรินทร วรรณทอง หัวหนาฝายปองกันและ
ปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับสายตรวจพื้นที่สุโขทัย ไดรับแจงจากสายสืบวามีรถขนน้ํามันที่มิไดเสียภาษีสรรพสามิต 
จึงไดไปซุมดักจับรถขนน้ํามันดังกลาว ที่ปมน้ํามันตราดาวสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย จับกุม
ได 2 ราย ผูตองหา 4 คน จึงตั้งขอหารวมกันมีไวในครอบครองซึ่งสินคาโดยรูวาเปนสินคาที่มิไดเสียภาษ ี

       รายที่ 1 
  พบของกลางน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 13,000ลิตร และน้ํามันดีเซล B3 จํานวน 3,000 ลิตร ปรับเปนจํานวน เงิน 900,300 บาท 

       รายที่ 2 
  พบของกลางน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 3,000 ลิตร และน้ํามันดีเซล B3 จํานวน 3,000 ลิตร ปรับเปนจํานวน เงิน 369,300 บาท 

 
*จบัน้าํมนัดเีซล*  

ที่มไิดเสยีภาษสีรรพสามติ 
       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. โดยการนําของนายสรุินทร วรรณทอง หัวหนาฝายปองกันและ
ปราบปราม สํานกังานสรรพสามติภาคที่ 6 และสายตรวจ รวมกับสายตรวจพื้นที่พิจิตร นําโดยนายสันติ บุญไทย สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตรไดรับทราบจากสายสืบวามีรถขนน้ํามันที่มิไดเสียภาษีสรรพสามิต จึงไดไปซุมดกัจับรถขนน้ํามันดังกลาว ริมถนนสาย
นครสวรรค-พิษณุโลก หนาที่ทําการอําเภอวชิรบารมี และ บริเวณหนาปมน้ํามนับางจาก ต.บานนา อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร จับกุม
ผูตองหาไดจํานวน  2 ราย พบของกลางน้ํามนัดีเซลหมุนเร็วที่มิไดเสียภาษี จํานวน 70,000 ลิตร จึงตัง้ขอหามีไวในครอบครองโดยไม
มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสนิคาที่ไดรับยกเวนหรือไดคืนภาษแีลวตามหมวด 7 (ม.161(2),161วรรคสอง) เปรียบเทียบปรับเปน
จํานวนเงิน 1,858,500.00  บาท 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
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พธิถีวายสตัยปฏญิาณเพือ่เปนขาราชการทีด่แีละพลงัของแผนดนิ   

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่สาขา รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน  เมื่อวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหนาพระบรมฉายาลักษณ ชั้น 1 

อาคารสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

   

  
*กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา* 

 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก และสาขา รวมกิจกรรมเดิน
เทิดพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  

เม่ือวันอาทิตยที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    

 

จุลสารสรรพสามิตภาคที่ 6 
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*จับน้ํามนัดีเซล*  

ที่มิไดเสียภาษสีรรพสามิต 

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 15.30 น. โดยการนําของนายสุรินทร วรรณทอง หัวหนา

ฝายปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสายตรวจ  ไดรับทราบจากสายสืบวามีรถขน
น้ํามันที่มิไดเสียภาษีสรรพสามิต  จึงไดไปซุมดักจับรถขนน้ํามันดังกลาว  ท่ีหนาองคการบริหารสวนตําบล
ชุมแสงสงครามอําเภอบางระกํา  จับกุมผูตองหาไดจํานวน  1  ราย  พบของกลางน้ํามันดเีซลมชิอบดวย
กฎหมายมิไดเสียภาษีสรรพสามิต  จํานวน  25,000 ลิตร จึงตั้งขอหามีไวในครอบครองซึ่งสินคาโดยรูวา

เปนสินคาที่มไิดเสียภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบปรับเปนจํานวนเงิน  663,750.00 บาท  
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