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บทบรรณาธิการ 
 

                 
 
 
สวัสดีคะ่....ท่านผูอ้่านทกุท่าน 
จลุสารส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 6 ฉบับนี้มาท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเย็น ท าใหห้ลาย ๆ 

พ้ืนท่ีของประเทศมีอากาศท่ีเย็นลง จึงขอใหท้่านผูอ้่านรกัษาสขุภาพดว้ยนะคะ 
  

จลุสารส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม 

2554 ขอน าเสนอท่านดว้ยเร่ือง Windows 7 รุ่นไหนเหมาะกบัการใชง้านของคณุมากท่ีสดุ  เผย 4 ขอ้

การใชย้าแบบผิด ๆ ท่ีคนมกัท า  เร่ืองของถงัน า้สองใบ  โครงสรา้งและเขตอ านาจของศาลปกครอง  ตาม

ดว้ยคลายเครียดข าข า  ตลอดจนผลการปฏิบตังิานและภาพกิจกรรมตา่ง ๆ 

 
       

        พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ค่ะ... 
 

    บรรณาธิการ   

                                                   มกราคม  2555 
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Windows 7 รุ่นไหนเหมาะกบัการใช้งานของคุณมากทีสุ่ด 

หลงัจากท่ี Windows 7 ได้ท าการวางจ าหนา่ยครัง้แรกในประเทศไทยตัง้แตป่ลายเดือนตลุาคม 2552 ท าให้ 
Windows 7 ได้รับการกลา่วขวญักนัในวงกว้างในเร่ืองของความง่าย รวดเร็ว สะดวกในการใช้งานมากขึน้ 
พร้อมกบัท าการออกมาหลากหลายรุ่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งานของผู้ใช้งานแตล่ะคนมากท่ีสดุ วนันีผ้ม
เลยอยากจะเอา Windows7 ในแตล่ะรุ่นมาเปรียบเทียบกนัให้ทกุทา่นได้เข้าใจง่ายขึน้ และชว่ยประกอบการ
ตดัสินใจวา่ “Windows 7 รุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด” 

เราลองมาดตูารางเปรียบเทียบจาก Microsoft นะครับ 

http://www.manacomputers.com/tag/windows7/
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จะเห็นได้วา่ Microsoft ได้ใช้ค าแบบ “อา่นแล้วงงๆ ” ท าให้หลายทา่นไมรู้่วา่... คณุสมบตัใินรุ่นนี ้ท่ี
มีหรือไมมี่น่ี มนัจ าเป็นส าหรับเราหรือเปลา่เน่ีย?” ผมจะอธิบายให้ฟังในแตล่ะข้อเลยแล้วกนัครับ 

1. ท าให้การท างานในแต่ละวันของคุณง่ายดายขึน้ด้วยการน าทางบนเดสก์ท็อป ที่ปรับปรุงแล้ว 
ตามความหมายนีก็้คือ เป็นการปรับปรุงหน้าตาของ Windows7 จาก Vista และ XP ให้คณุสามารถใช้งาน 
Windows7 ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึน้ ความสามารถนีมี้ใน Windows7 ทุกรุ่น 

2. เร่ิมโปรแกรมได้เร็วขึน้และง่ายยิ่งขึน้ และค้นหาเอกสารที่คุณใช้งานเป็นประจ าได้รวดเร็ว ความ 
สามารถนีเ้ป็นผลจากการปรับปรุงระบบในการท าให้คณุสามารถเปิดโปรแกรมตา่งๆ ได้รวดเร็วขึน้ (สงัเกตวา่
ใน Windows รุ่นก่อนๆ เวลาเปิดโปรแกรมใดก็ตาม จะมีชว่งเวลาหนว่งๆ อยูแ่ป๊บหนึง่ก่อนท่ีโปรแกรมจะเปิด
ขึน้มา) และปรับปรุงระบบการค้นหาแบบทนัใจ (พิมพ์ค าท่ีค้นหาปุ๊ บ ระบบจะแสดงผลการค้นหาทนัที) 
ความสามารถนีมี้ใน Windows7 ทุกรุ่น 

3. ให้คุณเรียกดูเว็บได้รวดเร็วขึน้ ง่ายยิ่งขึน้และปลอดภัยมากกว่าเดมิด้วยInternet Explorer 8 เป็น
ระบบ Web browser คูบ่ญุบารมีของ Microsoft มาแตไ่หนแตไ่รแล้ว ซึง่ในเวอร์ชัน่นี ้ผมรู้สกึเลยวา่ มนัดีขึน้
จากเดมิเยอะครับ ความสามารถนีมี้ใน Windows7 ทุกรุ่น 

4. ดูรายการทีวีหลากหลายรายการท่ีคุณโปรดปรานฟรีทุกท่ีและทุกเวลาท่ีคุณต้องการด้วยทีวีทาง
อินเทอร์เน็ต อนันีอ้ธิบายง่ายๆ ก็คือ รุ่นท่ีมีความสามารถนี ้คือรุ่นท่ีมีโปรแกรม “Windows Media Center” 
(หรือในช่ือ Windows Media Player จาก Windows รุ่นก่อนๆ)  ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีชว่ยในเร่ืองของการดหูนงั 
ฟังเพลง ดทีูวีออนไลน์ครับ ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Home Premium, Professional, 

Ultimate (ที่ช่ือรุ่นไม่ได้ลงท้ายด้วย N) (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home Basic) 

5. สร้างเครือข่ายภายในบ้านและเช่ือมต่อพีซีกับเคร่ืองพมิพ์ได้อย่างง่ายดายด้วย โฮมกรุ๊ป เป็น
ความสามารถในเร่ืองของเครือขา่ย (Network) ซึง่เหมาะส าหรับผู้ใช้งานท่ีมีคอมพิวเตอร์มากกวา่ 1 เคร่ือง
ขึน้ไปครับ และต้องการใช้งาน Homegroup ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Home 

Premium, Professional, Ultimate (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home Basic) 

6. เรียกใช้โปรแกรมช่วยงานจ านวนมากของ Windows XP ใน Windows XP Mode (ดาวน์โหลด
แยกต่างหาก) เป็นความสามารถท่ีชว่ยเหลือผู้ ท่ีต้องการใช้โปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้เฉพาะบน 
Windows XP ให้สามารถใช้งานบน Windows7 ได้ ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น 
Professional และ Ultimate (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium) 
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7. เช่ือมต่อกับเครือข่ายบริษัทได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยขึน้ด้วย การเข้าร่วมโดเมน เป็น
ความสามารถในเร่ืองของเครือขา่ย (Network) ในรูปแบบองค์กรธุรกิจหรือบริษัท ความสามารถนีมี้เฉพาะ
ใน Windows7 รุ่น Professional และ Ultimate (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium) 

8. นอกเหนือจาก การส ารองข้อมูลและการคืนค่าแบบเตม็ระบบท่ีพบในทุกรุ่น คุณสามารถส ารอง
ข้อมูลไปไว้ท่ีเครือข่ายภายในบ้านหรือเครือข่ายธุรกิจได้ ความสามารถนีก็้คือ การท าส ารองข้อมลู 
และการคืนคา่ แบบตา่งเคร่ืองได้ (โดยทัว่ไปจะเป็นการส ารองข้อมลูและการคืนคา่ท่ีเคร่ืองของตนเองเทา่นัน้
ครับ) ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Professional และ Ultimate (ไมมี่ในรุ่น Starter, 
Home Basic,  Home Premium) 

9. ช่วยปกป้องข้อมูลบนพีซีและอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาจากการสูญหายหรือโจรกรรมด้วย 
BitLocker ความสามารถนีช้่วยในเร่ืองของการป้องกนัการสญูหายและการถกูขโมยข้อมลูท่ีอยู่บน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เก็บข้อมลูแบบพกพา เช่น Thumbdrive ด้วยโปรแกรม BitLocker ความสามารถ
นีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Ultimate เท่านัน้ (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium, 
Professional) 

 

 

 

 

 

10. ท างานในภาษาที่คุณต้องการและสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ ได้ถงึ 35 ภาษา เป็น
ความสามารถในการเปล่ียนภาษาในระบบ Windows7 ทัง้หมด ซึง่ในตอนนีร้องรับทัง้หมด 35 ภาษา  

(รวมภาษาไทยด้วย) ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Ultimate เท่านัน้ (ไมมี่ในรุ่น Starter, 
Home Basic,  Home Premium, Professional) 
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ภาษาไทยด้วย) ความสามารถนีมี้เฉพาะใน Windows7 รุ่น Ultimate เท่านัน้ (ไมมี่ในรุ่น Starter, Home 
Basic,  Home Premium, Professional) 

 
เป็นอย่างไรบ้างครับ บทความนีพ้อท่ีจะชว่ยให้คณุตดัสินใจ
ได้ดีขึน้ไหมครับว่า Windows7 รุ่นไหนท่ีเหมาะกบัคณุมาก
ท่ีสดุ? 

                                                             

                                                             บทความน้ีเขียนข้ึนโดย Kittin จากเวบ็ไซต ์  manacomputers.com  

 

http://www.manacomputers.com/
http://www.manacomputers.com/
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โครงสร้างและเขตอ านาจของศาลปกครอง 
 

ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลปกครองสูงสุดกับศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค) 

ศาลปกครองสูงสุด– ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเขตอ านาจทั่วราชอาณาจักร 

ศาลปกครองกลาง– ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเขตอ านาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้มีการเปิดท าการ
ของศาลปกครองในภูมิภาค 

ศาลปกครองในภูมิภาค– มีเขตอ านาจกระจายครอบคลุมท้องที่หลายจังหวัดตามที่ก าหนดในกฎหมาย 
โดยจะทยอยจัดตั้งและเปิดท าการเป็นแห่งๆ  ไปจนครบจ านวนทั้งสิ้น  16  ศาล 

 

1. ศาลปกครองเชียงใหม่มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน และมีเขตอ านาจเพ่ิมเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2. ศาลปกครองสงขลามีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
และมีเขตอ านาจเพ่ิมเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีและจังหวัดยะลา 

3. ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา และมีเขต
อ านาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 

4. ศาลปกครองขอนแก่นมีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม 
และมีเขตอ านาจเพ่ิมเติมในจังหวัดมุกดาหาร 

5. ศาลปกครองพิษณุโลกมีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัด ก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย 

6. ศาลปกครองระยองมีเขตอ านาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว 
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7. ศาลปกครองนครศรีธรรมราชมีเขตอ านาจท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอ านาจเพ่ิมเติมในจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

8. ศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอ านาจท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัด
อุดรธานี และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร 

9. ศาลปกครองอุบลราชธานีมีเขตอ านาจท้องที่จังหวัดยโสธร   จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวดัศรีสะเกษ  
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ลักษณะของคดีปกครอง 

 คดีท่ีจะฟ้องต่อศาลปกครอง  ได้แก่  คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน  หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่องมาจาก 

 1.  การออกกฎ  ค าสั่ง  หรือการกระท าทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่น  การไม่ออกใบอนุญาต  
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  การออกค าสั่งให้รื้อถอนอาคาร  การสั่งลงโทษทางวินัย  การไม่อนุมัติค่าเช่าบ้าน
การยกเลิกการประกวดราคา  การสั่งให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่ง 

 2.  การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  เช่น  ออกใบอนุญาตล่าช้า 

 3.  การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย  กฎ  ค าสั่งทาง
ปกครอง  หรือค าสั่งอ่ืน  การละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  เช่น  การเรียกค่าเสียหายจากการที่ราชการ
ออกใบอนุญาตล่าช้า  การเรียกค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มข้ึน 

 4.  สัญญาทางปกครอง  เช่น  ผิดสัญญาจ้างก่อสร้างถนน  โรงพยาบาล  โรงเรียน  และคดีอ่ืนที่กฎหมาย
ก าหนด 

 คดีปกครองเหล่านี้กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครองชั้นต้น  ซึ่งจะมีลักษณะเป็นศาลที่มี
อ านาจทั่วไปและเป็นศาลแรกที่จะมีการน าคดีมาฟ้อง 

 ส าหรับศาลปกครองสูงสุดนั้น  จะเป็นศาลสูงที่มีอ านาจตรวจสอบค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น  
และมีอ านาจโดยตรงในการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท  กล่าวคือ  ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในกรณีที่คู่กรณียังไม่พอใจ  และยังมีอ านาจ
โดยตรงในการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทที่มีความส าคัญเป็นพิเศษหรือที่ไม่จ าเป็นต้องให้มีการตัดสินโดย
ศาลชั้นต้นก่อน  เช่น  คดีที่ฟ้องว่าพระราชกฤษฎีกา  กฎหรือบทบัญญัติอ่ืนใดที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไปนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือคดีที่มีกฎหมายก าหนด
ไว้เฉพาะให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
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  กรณีท่ีมีผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหลายคน  ซึ่งแต่ละคนประสงค์จะฟ้องคดีด้วยเหตุเดียวกัน  ผู้
ฟ้องคดีทุกคนอาจยื่นค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวกันได้  โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายค าฟ้อง  ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดี
ทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการด าเนินคดีก็ได้  โดยระบุชื่อผู้แทนนั้น
ในค าฟ้องฉบับนั้นไม่ต้องท าใบมอบอ านาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากแต่อย่างใด 
 

ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง 

 การฟ้องคดีปกครองจะต้องฟ้อง  ภายใน  90  วัน  นับแตว่ันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับ
แต่วันทีพ้่นก าหนด  90  วัน  นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล  แต่ถ้าเป็นคดี
พิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองหรือการกระท าละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอ่ืน  ต้องฟ้องคดีภายใน 
1 ปี  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี  แต่ไม่เกิน  10  ปี  นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี  แต่ถ้าเป็น
คดีเก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล  ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ 

 ในกรณีท่ีเป็นค าสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้  กฎหมายบังคับให้ผู้ออกค าสั่งต้องระบุอายุความและ
วิธีการยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งด้วยมิเช่นนั้นอายุความในการฟ้องคดีจะขยายเป็น 1 ปี  นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้
รับทราบค าสั่งนั้น 

 คดีท่ียื่นฟ้องเมื่อพ้นก าหนดอายุความ  ถ้าเป็นคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นโดยศาล
เห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้ 

 

การยื่นค าฟ้อง 

 ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น  ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีที่อยู่หรือ
ภูมิล าเนา  หรือท่ีมูลคดีเกิด  ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด  ก็ต้องยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาล
ปกครองสูงสุด  เว้นแต่การยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้น  จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค า
พิพากษานั้น  และในการยื่นฟ้องนั้น  ผู้ฟ้องคดีจะมายื่นค าฟ้องด้วยตนเอง  หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   

 ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินในการฟ้องคดีปกครอง
เกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนหรือจากการการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรหรือคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ  
2.5  ของทุนทรัพย์  แต่ไม่เกิน  200,000  บาท  โดยผู้ฟ้องคดีจะเลือกช าระเป็นเงินสดเช็คซึ่งธนาคารรับรอง
แล้ว  ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือดร๊าฟธนาคารก็ได้  โดยสั่งจ่ายในนาม “เงินค่าธรรมเนียม  และเงินค่าปรับของ
ส านักงานศาลปกครองกลาง” 
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 การด าเนินคดีในศาลปกครองนั้น  ผู้ฟ้องคดีสามารถด าเนินคดีด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี  หรืออาจมอบให้ทนายความหรือผู้ที่ตนเองไว้ใจด าเนินการแทนก็ได้ 

 

เอกสารที่ต้องแนบมากับค าฟ้อง 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.  การมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนฟ้องคดีหรือด าเนินคดีปกครองแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  พร้อมปิด
อากรแสตมป์  30  บาท  ส าหรับการมอบอ านาจให้ด าเนินการทั้งคดี  หรือกระท าการหลายครั้ง  หรือปิดอากร
แสตมป์  10  บาท  ส าหรับการมอบอ านาจให้กระท าการครั้งเดียว 

3.  ส าเนาค าฟ้องและพยานหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องตามจ านวนผู้ฟ้องคดี 

 *  หนังสืออนุญาตหรือแสดงความยินยอม  ในกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถ 

 *  การฟ้องคดีท่ีมีทุนทรัพย์ต้องช าระค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ 2.5  ของทุนทรัพย์  แต่ไม่เกิน  
200,000  บาท 

เงื่อนไขในการฟ้องคดี 

1.  ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง 

 ผู้ฟ้องคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อันเนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่  เช่น  ถูกลงโทษทางวินัย  ได้รับค่าเวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม  เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบ  ออกใบอนุญาตล่าช้าท าให้ผู้รับอนุญาตเสียหายหรือขาดรายได้  เป็นต้น 

2.  การขอให้แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในเบื้องต้นก่อนฟ้องคดี 

 หากเรื่องที่จะน ามาฟ้องมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้  
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน  จึงจะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้  กล่าวคือ  
ในกรณีได้รับค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หากไม่เห็นด้วย  ก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะต้องยื่นอุทธรณ์
หรือโต้แย้งตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นๆ  ก าหนดไว้  หากกฎหมายในเรื่องนั้นๆ  มิได้บัญญัติเรื่อง
การอุทธรณ์ค าสั่งไว้  จะต้องยื่นอุทธรณ์ตามข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก าหนดไว้  เว้นแต่กรณีเป็นค าสั่งของรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการต่างๆ   

 อย่างไรก็ตาม  การฟ้องให้เพิกถอนกฎ  การกระท าละเมิดหรือสัญญาทางปกครองผู้ฟ้องคดีไม่ต้องยื่น
อุทธรณ์ก่อน  สามารถมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทันที 
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3.  ค าฟ้อง 

 ค าฟ้องนั้นไม่มีแบบก าหนดไว้  แต่ต้องท าเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยค าสุภาพ  และต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้
ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี  ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่แสดงให้ศาลเห็นว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
กระท าการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีข้อพิพาทอย่างไรเมื่อใด  ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์หรือขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
เยียวยาตามข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้แล้วเมื่อใด  ผลเป็นอย่างไร  นอกจากนั้น  ผู้ฟ้องคดีจะต้อง
ระบุในค าขอด้วยว่าต้องการให้ศาลสั่งอะไรให้  โดยค าขอจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ฟ้องคดีและเป็นเรื่องที่ศาลมี
อ านาจสั่งให้ได้  เช่น  ขอให้ศาลสั่งให้เพิกถอนค าสั่งในกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งไม่ชอบ  หรือสั่งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีท่ีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งไม่ชอบ  หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  เป็นต้น  และผู้ฟ้องคดี
จะต้องลงลายมือชื่อในค าฟ้อง  พร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย  (เช่น  ค าสั่งที่ท าให้ผู้ฟ้องคดี
เดือดร้อนเสียหาย) 

**************************** 

จัดท าโดย  ส่วนกฎหมาย  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 

ที่มา :  หนังสือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง   ส านักงานศาลปกครอง 
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แนะใส่ใจ4 ข้อการใช้ยา เพือ่คนไทยสุขภาพดี (ไทยโพสต์) 
 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯแนะคนไทยหันมาใส่ใจวธีิการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพือ่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของยาโดยเฉพาะยาพืน้ฐาน อาท ิยาหม่อง ยาแก้ไอ และยาคุมก าเนิด เป็นต้นซ่ึงมักจะใช้บ่อย ๆ แต่
กลบัใช้แบบผดิ ๆ ด้วยเหตุนี ้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงอยากรณรงค์ให้คนไทยใช้ยาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเพือ่สุขภาพทีด่ี 
 
โดย ภญ.รศ.ดร.บุษบา จินดาวจิกัษณ์ อุปนายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เปิดเผยวา่ โดย
ปกติคนไทยเป็นคนท่ีมีนิสัยง่ายสบาย ๆ อยูแ่ลว้เม่ือจ าเป็นตอ้งใชย้าสามญัประจ าบา้นท่ีคุน้เคย จึงอาศยัความเคย
ชินความคุน้เคยในการใชย้ามากกวา่การอ่านฉลากอีกทั้งนิสัยคนไทยยงัเช่ือฟังผูห้ลกัผูใ้หญ่เพื่อนหรือผูมี้
ประสบการณ์ จึงใชย้าตามค าบอกเล่าของบุคคลต่าง ๆโดยมกัไม่อ่านฉลากยาเช่นกนั... โดย 4 ขอ้หลกั ๆท่ีเป็น
ความเขา้ใจผดิยอดฮิตเก่ียวกบัการใชย้าท่ีมกัพบบ่อย มีดงัน้ี 

 

 

                  เผย 4 ข้อการใช้ยาแบบผดิ ๆ 
ที่คนมักท า 
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1.ทายาหม่องทนัทีเม่ือฟกช ้า 

 
เป็นเร่ืองเคยชินเม่ือเกิดหกลม้ กระทบกระแทกจนไดแ้ผลบวมฟกช ้าด าเขียว และปวดคนส่วนใหญ่จะหยบิยา
หม่องข้ึนมาถูนวดบรรเทาอาการทนัทีแต่แทจ้ริงแลว้เม่ือร่างกายไดรั้บแรงกระแทกเส้นเลือดฝอยบริเวณผวิหนงั
จะขาดท าใหมี้เลือดคัง่เกิดข้ึน ก่อใหเ้กิดอาการบวมและปวดซ่ึงหากทายาหม่องทนัทีจะท าใหบ้วมมากข้ึนเพราะ
เม่ือข้ีผึ้งเสียดสีกบัร่างกายโดยการถูนวดจะท าใหเ้กิดความร้อนและส่งผลใหเ้ส้นเลือดฝอยขยายตวัเลือดจึงยิง่มา
คัง่บริเวณนั้นมากข้ึน ท าใหบ้วมยิง่ข้ึนอีกดว้ยการรักษาท่ีถูกตอ้งควรใชผ้า้เยน็ประคบ เพื่อท าใหเ้ส้นเลือดฝอยหด
ตวัแลว้อาการบวมจะยบุลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งความเยน็ยงัช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดลงดว้ยหลงัจากนั้นจึงทายา
หม่องท่ีมีตวัยาระงบัอาการเจ็บปวด ลดอกัเสบ 

 
2.ยาแกไ้อกินคนเดียวจิบจากขวดสะดวกดี 

 
ไม่ควรจิบยาแกไ้อจากขวดโดยตรง เพราะเช้ือโรคจากปากและคอจะลงไปปนในขวดยาไดน้อกจากน้ีขนาดยาท่ี
ไดรั้บในแต่ละคร้ังจะไม่เท่ากนั เพราะจะจิบเล็กจิบใหญ่ไม่เท่ากนัโดยเฉพาะผูป่้วยบางรายจะจิบยาแกไ้อทุกคร้ัง
เม่ือไอ อาจท าใหไ้ดรั้บยาเกินขนาดแมอ้าจไม่เป็นอนัตรายร้ายแรงนกั แต่หากเป็นยาแกไ้อท่ีมีตวัยาโคดีอีนเป็น
ส่วนผสมหรือยาแกไ้อน ้าด า หากจิบอึกใหญ่เกินไปหรือถ่ีเกินไปอาจจะไดป้ริมาณยามากเกินไปจนอาจกดการ
หายใจได ้
 
นอกจากน้ียาแกไ้อท่ีมีตวัยาโคดีอีนหรือยาแกไ้อน ้าด ายงัมีอาการขา้งเคียงส่งผลใหง่้วงนอนและมึนงงไดจึ้งตอ้ง
หลีกเล่ียงการท างานกบัเคร่ืองจกัร จกัรเยบ็ผา้ ขบัรถการใชย้าท่ีถูกตอ้งควรใชช้อ้นมาตรฐานตวงยารับประทาน
ทุกคร้ัง และมีช่วงห่าง 4-6 ชัว่โมงใหแ้น่นอน (1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 ซีซี, 3 ชอ้นชา เท่ากบั 1 ชอ้นโตะ๊) 
 

3.ลืมกินยาม้ือหน่ึงรวบยอดไปม้ือถดัไป 
 
เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรท าอยา่งยิง่ การกินยาแบบรวบยอดไปม้ือถดัไปอาจส่งผลใหไ้ดรั้บยาเกินขนาดโดยเฉพาะใน
กลุ่มท่ีกินยาปฏิชีวนะหรือผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวั เช่นโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นตน้ เพราะหาก
ระดบัยาในเลือดสูง ๆ ต ่า ๆจะท าใหผ้ลการรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร การใชย้าท่ีถูกตอ้งหากลืมกินยาม้ือหน่ึงควรกิน
ทนัทีเม่ือนึกได ้แต่ไม่ควรรวบเป็น 2 เท่าในม้ือถดัไปและควรกินยาอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัตามเวลาท่ีก าหนดเพื่อ
ผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด 
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อีกปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ผูป่้วยลดหรือเพิ่มขนาดยาเองตามความรู้สึก ไม่วา่จะเป็นอยากหายไว ๆ รู้สึกอาการดีข้ึน
แลว้ คิดวา่กินยาแลว้ไม่ไดผ้ล เป็นตน้ในกรณีน้ีผูป่้วยควรรู้วา่ท่ีอาการผูป่้วยดีข้ึนนั้นเป็นผลมาจากขนาดยาท่ี
แพทยส์ั่งใหน้ั้นเหมาะสมแลว้ การใชย้าท่ีถูกตอ้งควรกินยาตามขนาดท่ีแพทยส์ั่งเท่านั้น อ่านฉลากทุกคร้ังก่อน
กินยาเพราะแพทยอ์าจมีการปรับขนาดยาจากท่ีเคยไดรั้บ 
 

4.ลืมกินยาคุมก าเนิดบางวนัคงไม่เป็นไร 
 
ในกรณีน้ีหากลืมกินยาคุมก าเนิดใหรี้บกินทนัทีท่ีนึกได ้แต่ไม่ควรเกิน 12 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีกินปกติ เพราะ
อาจท าใหก้ารคุมก าเนิดไม่ไดผ้ลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ลืมกินในช่วง 7-10 เมด็แรก ควรหยดุยาและเปล่ียนวธีิ
คุมก าเนิดเป็นการใชถุ้งยางอนามยัหลงัจากหยดุยาแผงนั้นและมีเลือดประจ าเดือนออกแลว้ก็เร่ิมยาแผงใหม่ไดแ้ต่
หากลืมกินในเมด็ท่ี 15 ของแผงไปแลว้อาจไม่ส่งผลต่อการคุมก าเนิดแต่อาจมีผลขา้งเคียงท าใหเ้ลือดออก
กะปริดกะปรอยได ้การใชย้าท่ีถูกตอ้งควรกินยาอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัและตรงเวลา เพื่อใหร้ะดบัยาในเลือด
สม ่าเสมอลดโอกาสท่ีจะมีเลือดออกและการคุมก าเนิดจึงจะไดผ้ลเตม็ท่ี 
 
อุปนายกสมาคมเภสัชกรรมฯ กล่าวในตอนท้ายว่าการใช้ยามีเคลด็ลบัง่าย ๆ เพยีงใช้ตามทีฉ่ลากเขียนไว้ใช้ตรง
เวลา ไม่ขาดยาหากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเภสัชกรเพือ่ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ยาเพือ่
คุณภาพชีวติทีด่ีของคุณเอง 
 

                                                                                                ทีม่า : www.kapook.comข้อมูลจาก ไทยโพสต์ 

http://www.kapook.com/
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**ข ำขัน** 

ใช้อวัยวะ ใหเ้หมำะสมและถูกต้อง 

ตา >> อวัยวะที่ใช้ในการมอง  มักจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนเม่ือเห็นผู้อื่นได้ดี 

หู >> อวัยวะที่ใช้ในการฟัง  ส่วนมากจะมีน้้าหนักเบา เพื่อสะดวกในการพกพา 

ปาก >>  อวัยวะที่ใช้ในการพูด   ส่วนมากจะอยู่ไม่ตรงกับใจ 

จมูก >> อวัยวะที่ใช้ในการหายใจ  ถ้ายื่นเข้าไปในเรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่า ..แส ่

บ่า-ไหล ่>> อวัยวะที่อยู่เคียงคู่กันมา ดังที่เรียกว่า “เคียงบ่าเคียงไหล่” มีให้คนคนข้ีเหงาได้ซบ ถ้าเป็น
จับกังก็ใช้แบกหาม ข้าวสาร ปูน… 

หัวใจ >> อวัยวะที่ใช้สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย คนที่เจ้าชู้ส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวจริงไว้ แล้วถ่าย
เอกสารไว้ใช้อย่างพร่้าเพรื่อ 

ปอด >> อวัยวะที่ใช้ฟอกโลหิต  แต่ถ้าปอดแหกจะเก็บความกล้าหาญไว้ไม่ได้ 

นม >> อวัยวะที่สุภาพสตรีอยากให้ยื่นไปข้างหน้ามากกว่าพุง 

ศอก >> ข้อต่อระหว่างแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่าง ใช้เป็นอาวุธประจ้ากาย หรือใชส้้าหรับรองน้้า
ดื่มส้าหรับหญิงที่มาทีหลัง 

ตัว >> เป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ของร่างกายมีไว้ให้ส่วนอื่นได้พักพิง มักจะลืมกันมากในเวลาได้ดิบได้ดี 

สะดือ >> เป็นอวัยวะที่ใช้เชื่อมต่อกับแม่ตอนอยู่ในครรภ์ เมื่อใดใช้วัดความสุภาพ…ถ้าอยู่ต่้ากว่าสะดือ 
ถือว่าทะลึ่ง 

ขาอ่อน >> เป็นส่วนที่เชื่อมต่อมาจากสะโพก  มักนิยมใช้ประกวด เพราะมองเห็นง่ายกว่าสมอง 

หัวเข่า >> เป็นข้อต่อระหว่างขากับแข้ง เป็นอาวุธประจ้ากาย ผู้หญิงใช้โจมตีจุดอ่อนของผู้ชาย และ
บางคนใช้เช็ดน้้าตาเวลาเศร้า โดยเฉพาะคนที่แอบรักผัวชาวบ้านเขา 

ขนหน้าแข้ง >> ใช้วัดระดับฐานะทางการเงิน ยิ่งรวยมาก ขนหน้าแข้งจะร่วงน้อย 

เท้า >> เป็นอวัยวะที่ใช้ในการยืน  เดิน  หรือเป็นอวัยวะที่ใช้ผลัก หรือที่เรียกว่ากันทั่วไปว่า..ถีบ 

 

            

http://www.joejamsai.com/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b0-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/
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ของขวัญวัน Valentine ให้อะไรแฟนดีน๊ำ 

กาลละคร ัง้หนึ่งนานมาแลว้..มีสาวสวยคนหนึ่งท่าทางกลุม้ใจไดม้าหาคุณแม่เพือ่ขอค าปรกึษาว่าจะ

ซื้ออะไรเป็นของขวญัวนั Valentine ใหก้บัแฟนหนุ่มด ี

 

หญงิสาว     “คุณแม่ขาใกลจ้ะถงึวนั Valentine แลว้ค่ะ จะซื้ออะไรใหเ้คา้ดี” 

 

คุณแม่        “แฟนลกูเป็นคนยงังยัจะ้” 

 

หญงิสาว    “เป็นคนดีมากค่ะ หล่อเขา้ข ัน้นายแบบมีความรบัผดิชอบเหลา้ไม่กิน บหุรี่ไม่สบู ไม่

เล่นการพนนั ไม่เจา้ชู”้ 

 

คุณแม่         “เคา้มีพีน่อ้งกี่คนจะ้ ” 

 

หญงิสาว       “เคา้เป็นลกูคนเดียวค่ะ” 

 

คุณแม่          “แลว้หนา้ท่ีการงานของเคา้ละลกู” 

 

หญงิสาว “เคา้จบดอ๊กเตอรม์าจากเมืองนอก หนา้ท่ีการงานระดบัผูบ้ริหาร ฐานะทางบา้นเขา้ข ัน้

เศรษฐเีลยละค่ะคุณแม่ขา” 

 

คุณแม่  : “แม่ว่า “ใหท่้า” เคา้เถอะลกู !!!” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งที่มา.. www.joejamsai.com 

http://www.joejamsai.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-valentine-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%94/


หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ ตามเอกสาร จ านวน ร้อยละ

ก าแพงเพชร                 3,618.834                 2,271.430                 1,347.404                      59.32                 2,178.100                 1,440.734                      66.15

ตาก                      23.921                      23.117                        0.804                        3.48                      23.408                        0.513                        2.19

นครสวรรค์                    470.892                    411.667                      59.226                      14.39                    334.375                    136.517                      40.83

พจิิตร                        2.541                        9.022 -                      6.481 -                    71.84                        4.873 -                      2.332 -                    47.85

พษิณุโลก                        6.680                        7.141 -                      0.462 -                      6.46                        6.412                        0.267                        4.17

เพชรบูรณ์                        2.711                        2.416                        0.295                      12.23                        2.151                        0.560                      26.02

สุโขทยั                        9.186                        8.254                        0.933                      11.30                        8.765                        0.421                        4.80

อุทยัธาน ี                        3.921                        4.138 -                      0.217 -                      5.25                        4.530 -                      0.609 -                    13.44

ยอดรวมภาคที่6                 4,138.686                 2,737.185                 1,401.501                      51.20                 2,562.614                 1,576.072                      61.50

ประมาณการ

ผลการจัดเก็บรายได้ ส านกังานสรรพสามติภาคที่ 6 (รายพืน้ที)่

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)

จังหวัดเจ้าของเงิน เก็บได้จริง 2555 เก็บได้ปีที่แล้ว 2554
เปรียบเทียบปีที่แล้ว(+)สูง(-)ต ่า เปรียบเทยีบประมาณการ(+)สูง(-)ต ่า

0

5,000

10,000

 3,618.834  

 23.921   470.892   2.541   6.680   2.711   9.186   3.921  

ผลการจัดเกบ็รายได้ ส านักงานสรรพสามติภาคที่ 6                                                                                                               
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค54.-ธ.ค.54) 

ก ำแพงเพชร  ตำก  นครสวรรค ์ พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทยั  อุทยัธำนี  

หน่วย : ล้านบาท 

17 
 



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ ตามเอกสาร จ านวน ร้อยละ
ภาษนี า้มนัและผลิตภณัฑ์น า้มนั                        2.475                      66.547 -                    64.072 -                    96.28                        1.853                        0.622                      33.55

ภาษรีถยนต์                        0.459                        0.092                        0.367                    398.21  -                        0.459  - 

ภาษเีบียร์                 3,613.298                 2,268.124                 1,345.174                      59.31                 2,175.020                 1,438.278                      66.13

ภาษยีาสูบ                        1.555                        1.533                        0.022                        1.44                        1.521                        0.034                        2.24

ภาษสุีรา                    443.923                    307.363                    136.560                      44.43                    291.820                    152.103                      52.12

     - สุราชุมชน                      34.445                      39.610 -                      5.165 -                    13.04                      37.293 -                      2.848 -                      7.64

     -บริษทัสีมาฯ                    409.478                    267.754                    141.725                      52.93                    254.527                    154.951                      60.88

ภาษเีคร่ืองดืม่                      65.736                      79.380 -                    13.644 -                    17.19                      80.953 -                    15.217 -                    18.80

     - บริษทัเสริมสุขฯ                      58.737                      75.475 -                    16.738 -                    22.18                      77.358 -                    18.621 -                    24.07

     - เคร่ืองดืม่                        6.999                        3.905                        3.094                      79.22                        3.595                        3.404                      94.69

ภาษรีถจักรยานยนต์                        0.934                        2.463 -                      1.529 -                    62.09  -                        0.934  - 

ภาษแีบตเตอร่ี                        0.003                        0.004 -                      0.001 -                    13.00  -                        0.003  - 

ภาษสีถานบริการ-สนามกอล์ฟ                        0.263                        0.330 -                      0.067 -                    20.25                        0.348 -                      0.085 -                    24.39

ภาษสีถานอาบน า้หรืออบตัวและนวด                        0.179                        0.259 -                      0.080 -                    30.88                        0.277 -                      0.098 -                    35.30

ภาษผีลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง                        0.042                        0.025                        0.017                      66.87                        0.025                        0.017                      66.52

ภาษไีนท์คลับและดิสโก้เธค                        1.746                        1.687                        0.059                        3.51                        1.714                        0.032                        1.87

รายได้เบ็ดเตล็ด                        8.073                        9.376 -                      1.304 -                    13.90                        9.083 -                      1.010 -                    11.12

รวมทั้งส้ิน                 4,138.686                 2,737.185                 1,401.501                      51.20                 2,562.614                 1,576.072                      61.50

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)

ประมาณการ
ประเภทสินค้า เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว

เปรียบเทียบปีที่แล้ว(+)สูง(-)ต ่า เปรียบเทยีบประมาณการ(+)สูง(-)ต ่า

ผลการจัดเก็บรายได้ ส านกังานสรรพสามติภาคที่ 6 (รายสินค้า)
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พธิีเปิดโครงการ “รถคันแรก”   

   ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 6 เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร "รถคันแรก"               

ในวันอังคำรที่ 11 ตุลำคม 2554  ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ 
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*โครงการ แสงธรรมส่องชวีิต  สรรพสามิตส่งเสรมิคนดี* 

     เมื่อวันที ่10 พฤศจกิำยน 2554  นำงสดศร ี พงศอ์ุทัย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำน

สรรพสำมิตภำคที่ 6 และคณะ เปิด “โครงกำรแสงธรรมส่องชีวิต สรรพสำมิตส่งเสริมคน

ดี” ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก และวัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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“โครงการ แสงธรรมส่องชีวติ สรรพสามิตส่งเสริมคนดี” 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2554 ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6 น ำกลุ่มนักเรียนวัดจันทร์ตะวันตก ร่วม

ท ำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมำธิ ตำมโครงกำร "แสงธรรมส่องชีวติ สรรพสำมิตส่งเสริมคนดี ณ วัดจันทร์

ตะวันตก กิจกรรมดังกล่ำวจะจัดเป็นประจ ำทุกวันพระ ขึน้ 15 ค่ ำ รวมระยะเวลำตลอดโครงกำร 3 เดือน      
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   

ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6 ร่วมกับส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ท่ีพิษณุโลก และพื้นท่ีสำขำ ร่วมพธีิถวำยสัตย์ปฏญิำณ

เพื่อเป็นขำ้รำชกำรท่ีดแีละพลังของแผ่นดนิ  เมื่อวันศุกรท่ี์ 2 ธันวำคม 2554 ณ บริเวณหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ ์ชั้น 1 

อำคำรส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6 
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6 ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์  

เมื่อวันท่ี 2 ธันวำคม 2554 ณ วัดจันทร์ตะวันตก 
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เพชรวายุภักษ์ 

นำงสดศรี  พงศอ์ุทัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมติภำคที่ 6 และคณะ เข้ำร่วมกิจกรรม เพชรวำยุภักษส์ัญจร       

17 จังหวัดภำคเหนือ  วันท่ี 21 – 23 ธันวำคม 2554 ณ โรงแรมฮอลเิดย ์ อนิน์ จังหวัดเชยีงใหม ่
 



 

 

 

 

 




