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บทบรรณาธิการ 
 

                 
สวัสดีคะ่....ทา่นผูอ้า่นทกุทา่น 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 1 

 เปนการประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรที่มิใชเครื่องคํานวณ โดยเมาชลีและเอก็เคอรต (Mauchly 

and Eckert) ไดนําแนวความคิดนั้นมาประดิษฐเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มปีระสิทธิภาพมากเครื่องหนึง่

เรียกวา ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซึ่งตอมาไดทําการปรบัปรุงการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรใหมีประสทิธิภาพดียิ่งขึ้น และไดประดิษฐเครื่อง UNIVAC (Universal 

Automatic Computer) ข้ึนเพื่อใชในการสํารวจสํามะโนประชากรประจําป จงึนับไดวา UNIVAC เปน

เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกที่ถูกใชงานในเชิงธุรกจิ ซึ่งนับเปนการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอรใน

ยุคแรกอยางแทจรงิ เครื่องคอมพิวเตอรในยุคนี้ใชหลอดสญุญากาศในการควบคุมการทํางานของเครื่อง ซึง่

ทํางานไดอยางรวดเร็ว แตมีขนาดใหญมากและราคาแพง ยุคแรกของคอมพิวเตอรสิ้นสุดเมื่อมีผูประดิษฐ

ทรานซสิเตอรมาใชแทนหลอดสุญญากาศ ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 1 ใชอุปกรณ หลอด

สุญญากาศ (Vacuum Tube) เปนสวนประกอบหลกั ทําใหตัวเครื่องมีขนาดใหญ ใชพลังงานไฟฟามาก 

และเกิดความรอนสงู ทํางานดวยภาษาเครื่อง (Machine Language) เทานั้น เริ่มมีการพัฒนาภาษา

สัญลักษณ (Assembly / Symbolic Language) ข้ึนใชงาน  

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 2  

มีการนําทรานซสิเตอร มาใชในเครื่องคอมพิวเตอรจึงทําใหเครื่องมี

ขนาดเล็กลง และสามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานใหมีความ

รวดเร็วและแมนยํามากยิง่ขึ้น  

นอกจากนี้ ในยุคน้ียังไดมีการคิดภาษาเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

เชน ภาษาฟอรแทน (FORTRAN) จึงทําใหงายตอการเขียนโปรแกรม

สําหรับใชกับเครื่อง  

  ใชอุปกรณ ทรานซิสเตอร (Transistor) ซึ่งสรางจากสารกึ่งตวันํา (Semi-Conductor) เปน

อุปกรณหลกั แทนหลอดสญุญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอรเพียงตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการ

ทํางานเทียบเทาหลอดสุญญากาศไดนับรอยหลอด ทําใหเครือ่งคอมพิวเตอรในยุคน้ีมีขนาดเล็ก ใช

พลังงานไฟฟานอย ความรอนต่ํา ทํางานเร็ว และไดรบัความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

  เก็บขอมูลได โดยใชสวนความจําวงแหวนแมเหล็ก (Magnetic Core)  

  มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคําสั่ง ประมาณหนึง่ในพันของวินาที (Millisecond : mS)  

2 



  สั่งงานไดสะดวกมากขึ้น เนื่องจากทํางานดวยภาษาสัญลักษณ (Assembly Language)  

  เริ่มพัฒนาภาษาระดบัสงู (High Level Language) ขึ้นใชงานในยุคนี้  

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 3 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 4  

 

เปนยุคที่นําสารกึง่ตัวนํามาสรางเปนวงจรรวมความจสุูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) 

ซึ่งสามารถยอสวนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเขามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ ไมโครโพรเซสเซอร  

3 



(Microprocessor) ขึ้น ทําใหเครื่องมีขนาดเลก็ ราคาถูกลง และมีความสามารถในการทํางานสูงและ

รวดเร็วมาก จึงทําใหมีคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ถือกําเนิดข้ึนมาในยุคนี ้ 

  ใชอุปกรณ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจรรวมสเกล

ขนาดใหญมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เปนอุปกรณหลัก  

  มีความเร็วในการประมวลผลแตละคําสัง่ ประมาณหนึง่ในพนัลานวินาที (Nanosecond : nS) 

และพัฒนาตอมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแตละคําสัง่ ประมาณหนึ่งในลานลานของวินาที 

(Picosecond : pS)  

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที่ 5 

 

ในยุคนี้ ไดมุงเนนการพฒันา ความสามารถในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และ ความ

สะดวกสบายในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อยางชัดเจน มีการพฒันาสรางเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

พกพาขนาดเลก็ (Portable Computer) ขึ้นใชงานในยุคนี้  

โครงการพัฒนาอุปกรณ VLSI ใหใชงานงาย และมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัยและ

พัฒนาเกี่ยวกบั ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เปนหัวใจของการพฒันาระบบคอมพิวเตอร

ในยุคนี้ โดยหวังใหระบบคอมพิวเตอรมีความรู สามารถวิเคราะหปญหาดวยเหตุผล  
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                                                                                สวนกฎหมาย  สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๖ 

                                                                                         ฐากร เกิดอินทร น.บ. , น.ม. , น.บ.ท. 

 

ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือเกิดปญหาจากการปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิดและ

เพื่อใหความรูแกเจาพนักงานผูมีหนาที่จับกุมปราบปรามผูกระทําความผิด หลังจากที่ไดใหคําแนะนําแกเจาหนาที่

บางสวนในขณะที่ไปตรวจราชการแลว ทานสมบูรณ  ภัทรโพธา หัวหนาสวนกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 

๖ จึงไดมอบหมายใหกระผมเปนผูเขียนหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิดที่ถูกตองลงวารสาร

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖ และเว็บไซดคลินิกสรรพสามิต(ESC) เพื่อใหความรูและคําแนะนําแกเจาพนักงาน

สรรพสามิตผูมีหนาที่จับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อ ใหเจาพนักงานผูมีหนาที่จับกุม

ปราบปรามผูกระทําความผิดไดทราบหลักเกณฑวิธีการที่ถูกตองและนําไปปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิด

กฎหมายสรรพสามิตใหถูกตองเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวตอไป 

 



ประการแรก กอนทําการจับกุมตัวผูกระทําความผิด เจาพนักงานสรรพสามิต (ซึ่งถือเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒(๑๖)) จะตองพิจารณาหรือตรวจสอบอํานาจของตนกอนวามีอํานาจที่จะ

ทําการจับไดหรือไม  กลาวคือมีหมายจับหรือคําสั่งศาลหรือไม หากไมมีหมายจับหรือคําสั่งของศาลเปนกรณีที่เขา

ขอยกเวนใหพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจทําการจับไดหรือไม เชน กรณีเขาขอยกเวนใหทําการจับไดโดยไมตองมี

หมายจับหรือคําสั่งของศาล ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘(๑) คือบุคคลนั้นไดกระทําผิดซึ่งหนา เปนตน  รวมถึงตอง

พิจารณาดวยวาเปนการจับในสถานที่ใด และเวลาใด กลางวันหรือกลางคืน หากเปนการจับในที่รโหฐานตองทําตาม

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวยการคนในที่รโหฐานดวย (ป.วิ.อ. มาตรา ๘๑) คือ

ตองมีหมายคนหรือเขาขอยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดใหทําการคนไดโดยไมตองมีหมายคน เชน ปรากฏความผิดซึ่ง

หนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน (ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒(๒)) เปนตน นอกจากนี้หากเปนเวลากลางคืนก็ตองพิจารณา

ดวยวาเขาขอยกเวนใหทําการคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืนไดหรือไมดวย (ป.วิ.อ. มาตรา ๙๖)  

 

ประการที่สอง วิธีปฏิบัติในการจับหรือขั้นตอนการทําการจับ ซึ่งเปนเรื่องที่จะเนนย้ําและทําความเขาใจกัน

ในครั้งนี้ จะตองเปนกรณีที่ปรากฏวาเจาพนักงานผูจะทําการจับมีอํานาจทําการจับไดตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่

กฎหมายกําหนดไวในประการแรกครบถวนแลว เจาพนักงานจึงจะมีอํานาจทําการจับได และเมื่อทําการจับเจา

พนักงานจะตองปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดวิธีไวใหถูกตองเหมาะสมดวย จึงจะถือวาเปนการจับกุมผูกระทํา

ความผิดที่ถูกตอง เจาพนักงานผูจับจึงจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เปนผลใหการกระทําในการจับกุมตัว

ผูกระทําความผิดไมเปนความผดิตอเสรีภาพของบคุคลทีร่ัฐธรรมนูญฯ รับรองไว และกอใหเกิดอํานาจแกเจาพนักงาน

ผูจับในการควบคุมตัวผูกระทําความผิด หากผูกระทําความผิดตอสูขัดขวาง    ก็จะมีความผิดฐานตอสูขัดขวางเจา

พนักงานผูกระทําการตามหนาที่  (ป.อ. มาตรา ๑๓๘) หรือหากผูกระทําความผิดซึ่งจะตองถูกจับทํารายรางกายเจา

พนักงานผูทําการจับก็จะมีความผิดฐานทํารายรางกายเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่  (ป.อ. มาตรา ๒๙๖)   

เปนตน  
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วิธีปฏิบัติในการจบักุมผูกระทําความผิดนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัตหิลักเกณฑ
วิธีการไวใน มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ดังนี้ 

 
มาตรา ๘๓ ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูทีจ่ะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจบั 

แลวสั่งใหผูถูกจับไปยงัทีท่ําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจบั เวนแตสามารถนําไปที่ทํา

การของพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนําไปที่ทําการของพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว  

แตถาจําเปนก็ใหจบัตัวไป 

ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจบัทราบ หากมหีมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ

พรอมทั้งแจงดวยวา ผูถูกจับมีสทิธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน 

ในการพิจารณาคดีได และผูถูกจบัมสีิทธิทีจ่ะพบและปรกึษาทนายความหรือผูซึง่จะเปนทนายความ  ถาผู

ถูกจับประสงคจะแจงใหญาตหิรอืผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมทีส่ามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปน

การขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจบัหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงาน

อนุญาตใหผูถูกจบัดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี  ในการนี้ใหเจาพนักงาน   ผูจบันั้นบันทกึการจับดงักลาวไวดวย  

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจบั หรือหลบหนหีรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจบัมี

อํานาจใชวิธีหรือการปองกันทัง้หลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรือ่งในการจบันั้น 

 

มาตรา ๘๔  เจาพนกังานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจบัไปยังที่ทําการของพนกังานสอบสวน

ตามมาตรา๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลว ใหสงตัวผูถูกจับแกพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจของที่ทําการของ

พนักงานสอบสวนดังกลาว เพื่อดําเนินการดังตอไปนี ้

 (๑) ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับใหเจาพนักงานผูจบันั้นแจงขอกลาวหา และรายละเอียดเกี่ยวกบัเหตุแหง

การจบัใหผูถูกจบัทราบ ถามีหมายจบัใหแจงใหผูถูกจบัทราบและอานใหฟงและมอบสําเนาบันทึกการ

จับแกผูถูกจบันั้น 

 (๒) ในกรณีที่ราษฎรเปนผูจบั............. 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจซึง่มผีูนําผูถูกจับมาสงแจงให  ผูถูก

จับทราบถงึสิทธิตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดใหผูถูกจับ................ 

ในกรณีที่จําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจบัเสียกอนนําตัวไปสงตาม

มาตรานี้ก็ได 

ถอยคําใดๆ ที่ผูถูกจบัใหไวตอเจาพนักงานผูจบัหรือพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจในช้ันจบักุมหรอืรบั

มอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับสารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปน

พยานหลกัฐาน  แตถาเปนถอยคําอื่น จะรบัฟงเปนพยานหลกัฐานในการพสิูจนความผิดของผูถูกจบัไดตอเมือ่ไดมี

การแจงสทิธิตามวรรคหนึง่หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจบั แลวแตกรณ ี
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กาลครัง้หนึง่นานมาแลว มีชายตัดฟนอาศัยอยูในปา   

ทํามาหากินดวยความซื่อสัตยสจุริต  จนกระทั่งวันหนึง่ ปรากฏ

รางเทวดาตรงหนาชายตัดฟนคนนั้น  

          "เราจะมอบของล้ําคา เพื่อเปนรางวัลตอบแทนทีเ่จาเปน

คนดี มันคือยักษวิเศษ 

       "เทวดากลาวและบรรยายสรรพคุณตอ "เจายักษตนน้ีมี

ความสามารถสูง มันเกิดมาเพือ่ทํางาน มันสามารถทํางานให

เจาไดทุกอยาง และทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  ที่สําคัญมัน

ทํางานไดเร็วมากเลย" "แต.." เทวดาเวนวรรคเล็กนอยแลวกลาว

ตอ "เจาตองระวังหากไมสามารถหางานใหมันทําไดละก…็มันจะ

กลับมาเลนงานเจาเอง มันจะเลนงานเจาถึงตายเชียวนะ"  

        ชายตัดฟนตัดสินใจรับยักษวิเศษไว แลวเขาก็พามัน    

กลับบาน  

        ทันทีที่เขาบาน ยักษตนนั้นก็เริ่มกลาววา"นายๆ มีอะไรให

ขาฯ ทําบาง"  

          ชายตัดฟนไดมอบหมายงานใหยักษไปทําความสะอาดบาน

ที่รกรุงรัง ตัวเองก็กระหยิ่มใจที่ไดพัก ขณะทีเ่ขากําลงัจะเอนตัวลง

งีบ ก็ไดยินเสียงชัดเจนดังขางหูวา "นาย ๆ  ขาฯ ทําความสะอาดบานเสรจ็แลว มีอะไรใหขาฯ ทําอีก"  

          ชายตัดฟนกวาดสายตามองไปรอบ ๆ บานอยางไมเชื่อสายตาตัวเอง บานสะอาดหมดจดอยางไมมีที่ติ 

เหงือ่เม็ดโปงผุดขึ้นเตม็หนาผาก เขาแกปญหาเฉพาะหนาสั่งใหยักษไปตัดฟนทีเ่ขาทําคางไวเปนงานชิ้นใหญทีท่ํา

ใหเขาพอมเีวลา  

จากนั้นชายตัดฟนไดไปปรกึษาทานผูรูประจําหมูบาน หลังจากฟง

คําแนะนําชายตัดฟนไดกลับถึงบาน เจายักษเสรจ็งานผาฟนพอดี  

          "นาย ๆ ผมผาฟนเสรจ็แลวมีอะไรใหผมทําอีก" น้ําเสียงของ

เจายักษสอเลศนัยวามันจะไดกินชายตัดฟนเปนอาหารแน ๆ  

ยกัษปี์นตน้ไม ้
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          ชายตัดฟนเริ่มทําตามแผนทันที เขาสัง่ใหยักษพาตนไปยังตนไมสงูกลางปา ณ ตนไมนั้นเขาสัง่ใหเจา

ยักษใหลิดกิง่ ลิดใบออกจนหมด ตนไมสงูตนนี้จงึดูเหมือนเสาโลน ๆ ตนหนึ่ง  

          "นับจากนี้ไป" ชายตัดฟนกลาว "เมื่อใดทีเ่จายืนอยูที่

โคนตนงานของเจาคือใหปนขึ้นไปจนสุดปลายยอดไม" เขาเวน

เล็กนอยกอนทีจ่ะกลาวตอ "และเมื่อใดทีเ่จาอยูปลายยอดไม 

งานของเจาคือใหปนลงมายังโคนตนไม"  

          คําสั่งสองคํานี้ทําใหเจายกัษทํางานเปนวงจรอันไมรูจบ 

ผลก็คือเมือ่ใดที่ชายตัดฟนมีงานใหทํา เขาก็เรียกเจายักษมาใช 

ครั้นเมื่องานเสรจ็สิ้นลงเขาก็ใชใหเจายักษไปปนตนไม…..  

          ยักษวิเศษตนนี้ก็คือความคิดของมนุษยนั่นเอง ใชหรือไมที่ความคิดของมนุษยเปนสิ่งที่มีความสามารถ

สูง เปนสิง่ที่เร็วยิ่ง มนุษยมเีทคโนโลยีอันทันสมัย เดินทางไปถึงดวงจันทรได ก็เพราะความคิดนี่เอง แต..

บอยครั้งที่เราพบวาเพราะความคิดนี่แหละ กลับมาเลนงานมนุษยเสียเอง บางคนคิดมากจนบั่นทอนสุขภาพ 

บางถึงกบัจบชีวิตตนเองลงดวยซ้ํา ก็เพราะเจาความคิดนี่เอง  

          ตนไมในนิทานก็คือลมหายใจในตัวเรานั่นเอง ซึ่งจะเดินทางขึ้นลง จากปอดขึ้นสูจมูกจากจมูกลงสูปอด

เทานั้น  

          นิทานเรือ่งนีส้อนใหรูวา  ผูมีปญญายอมรูจกัที่จะใชความคิดของตนเองใหเกิดประโยชน ครั้นเมื่อวาง

จากการคิด ก็ควรหมั่นฝกนําจิตของตนมารูอยูกับลมหายใจเขาและลมหายใจออก ผูทีท่ําไดเชนนี้ ก็จะยงัชีวิตที่

เปนประโยชนและเปนสุข  การทีเ่รามีสมองและความคิดอันประเสริฐกวาสัตวทัง้หลายนั้น ถาหากเราใชอยาง

ถูกวิธีมันก็จะกอใหเกิดประโยชนอยางมากมายมหาศาล แตเมื่อใดที่เราใชมันผิดวิธีแลวผลทีเ่กิดข้ึนอาจ

ยอนกลบัมาทํารายเราในภายหลงั ได ดังนั้นกอนที่จะลงมือทําอะไรลงไปควรใชสติพจิารณาไตรตรองใหถี่ถวน

เสียกอน โดยตองคํานึงถึงผลที่จะตามมาวาจะสงผลอยางไรเปนหลักสําคัญ 
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กนิผกัตามฤด ู                   

12 เดือน 
 

 
 

กนิผกัตามฤดู 12 เดือน (Momypedia) 

          อย่างที�รู้ ๆ กันอยู่นะคะว่า ผักสีเขียว ๆ จะ

ช่วยให้เราผวิพรรณผ่องใส และระบบการขับถ่าย

ทํางานดีขึ�น ยิ�งถ้าเราได้รับประทานผกัสด ๆ ด้วย

แล้ว จะยิ�งได้วิตามินซีตามไปด้วย นอกจากนั�น 

ผักทุกประเภทยังอุดมไปด้วยสารโพแทสเซียม 

ซึ�งช่วยให้เกดิภาวะสมดุลในร่างกายของเรา 
 

เมื�อรู้ถึงคุณประโยชน์ของผักอย่างนี�แล้ว เห็นที 

คงต้องอาศัยข้อมูลจาก รศ.ดร.ประไพศรี ศิริ

จั ก ร ว า ล  หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ม นุ ษ ย์ โ ภ ช น า ก า ร 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา มาเล่าสู่กนัฟังแล้วล่ะค่ะว่า ถ้าจะเลอืกผกั

ตามฤดูกาลเพื�อหลีกเลี�ยงสารพิษ ในแต่ละเดือน

เราควรเลอืกผกัประเภทไหนที�เหมาะสม 
 

 
 

 

เดือนมกราคม 

  

แครอต กระหลํ�าดอก ผกักาดขาว ผกักาด 

เขียวปล ีและปวยเล้ง 

  

          คุณค่าทางสารอาหาร : ผกักาดเขียวและ  

ปวยเล้งจะมแีคลเซียมสูง และมเีบต้า แคโรทีน 

ช่วยบํารุงสายตา และเป็นตวัต้านอนุมูลอสิระ  

ช่วยชะลอความเสื�อมของร่างกาย ส่วนแครอต   

จะให้สารเบต้าแคโรทีน กรรมวธิกีารปรุง                

เราสามารถหั�นเป็นชิ�นเลก็ ๆ เพื�อนํามาผดั           

หรือใส่ลงในซุปได้ 

 
เดือนกุมภาพนัธ์ 

  

มะเขือเทศ ผกัโขม แตงกวา 

  

          คุณค่าทางสารอาหาร : เมด็แตงกวาและ

เปลอืกจะให้ใยอาหาร ผกัโขมมเีบต้า แคโรทีน          

สูง ส่วนมะเขอืเทศจะให้สารแคโรตนิอยด์ที�        

ช่วยต้านปฏกิริิยาออกซิเดชั�น หรือต้านอนุมูล  

อสิระ (ภาวะชะลอความเสื�อมของร่างกาย)           

เราสามารถนํามาซอยให้เป็นชิ�นเลก็ ๆ เพื�อ            

ใส่ในนํ�าซุป หรือผดัลงในข้าว หรือใน                      

ไข่เจยีวกไ็ด้ทั�งนั�น 

 

 
 
    

 



 

เดือนมนีาคม 

  

ผกักวางตุ้ง เหด็ฟาง ถั�วฝักยาว หอมใหญ่ 

คะน้า 

  

          คุณค่าทางสารอาหาร : ผกัคะน้าจะมี

แคลเซียมสูง แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าขม ดงันั�น 

ถ้าเราหั�นใบเป็นชิ�นฝอย ๆ และลอกก้านคะน้า   

ให้เหลอืเพยีงสีขาวใส ๆ แล้วนํามาผดัโดยเพิ�ม  

แครอตผสมเข้าไปในข้าว  จะทําให้อาหารมื�อ  

นั�นอร่อยถูกปากยิ�งขึ�นค่ะ นอกจากนั�นคะน้ายงั

อุดมไปด้วยสารอาหารเบต้าแคโรทีนด้วย ส่วน

ถั�วฝักยาวควรล้างให้สะอาด ๆ แล้วรับประทาน

สด ๆ เพื�อจะได้ปริมาณวติามนิซีอย่างเตม็ที� 

 

เดือนเมษายน 

 

หอมใหญ่ ถั�วฝักยาว เหด็ฟาง 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : หอมใหญ่มสีาร

ต้านปฏิกริิยาออกซิเดชั�น ซึ�งช่วยชะลอความ

เสื�อมของร่างกาย เราสามารถซอยหอมใหญ่แล้ว

นํามาผดักบัข้าวผดั ทําให้ข้าวผดันั�นมรีสชาติ

หวานขึ�น ส่วนเหด็ฟางกน็ํามาใส่ลงในแกงจดื

เปลี�ยนรสชาตขิองอาหาร ทําให้ไม่น่าเบื�อ 

 

 
 
 

 

 

เดือนพฤษภาคม 

 

ถั�วพู หอมใหญ่ มะละกอดบิ 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : มะละกอดิบเอามา

ทําส้มตาํ เท่ากบัได้รับประทานผกัสด ๆ ซึ�งจะ

ได้รับวติามนิซีเพิ�มขึ�นนะคะ สําหรับถั�วพู นํามา

หั�นฝอยผสมไก่หรือหมูสับทอด เป็นทางเลอืกที�

หลากหลายในการเพิ�มแร่ธาตุแคลเซียมและใย

อาหาร 

  
เดือนมถุินายน 

 

ดอกกุยฉ่าย คะน้า เหด็ 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : ดอกกยุช่ายจะอดุม

ไปด้วยโฟเลต ซึ�งมปีระโยชน์ต่อร่างกายในการ

สร้างสารพนัธุกรรม และช่วยไม่ให้เกดิภาวะ

โลหิตจางชนิดหนึ�ง ส่วนเหด็จะให้โปรตนี และ

คะน้าจะมแีคลเซียมสูง  

 

เดือนกรกฎาคม 

 

ยอดตาํลงึ ผกับุ้งไทย 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : ผกับุ้งหรือผกัที�         

มสีีเขียวเข้มจะให้สารเบต้าแคโรทนี ช่วยบํารุง

สายตาและต้านอนุมูลอสิระ ส่วนผกัตาํลงึจะให้

สารเบต้าแคโรทีนเช่นกนั มเีมนูที�ทําง่าย ๆ ได้

คุณค่า เช่น ใส่ลงไปในไข่เจยีว หรือต้มจดื

รับประทานกไ็ด้ค่ะ 

 

 



 

 

เดือนสิงหาคม 

  

ผกักระเฉด หัวปล ีข้าวโพด 

  

          คุณค่าทางสารอาหาร : หัวปลจีะมใีย 

อาหารค่อนข้างมาก ช่วยในเรื�องการขับถ่าย        

ส่วนข้าวโพดซึ�งจดัเป็นธัญพชืจะมเีบต้า               

แคโรทีนสูง ผกักระเฉดจะช่วยเรื�องขับถ่าย           

และเป็นผกัที�มเีบต้าแคโรทนีสูงเช่นกนั             

แต่ระวงัในการเลอืกซื�อด้วยนะคะ เพราะ           

เดี�ยวนี�มกีารใส่สารที�เป็นอนัตรายทําให้ผกั            

ดูสดใหม่อยู่เสมอ  
 

เดือนกนัยายน 

 

ผกักระเฉด กวางตุ้ง บวบ 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : กวางตุ้งอดุม         

ไปด้วยแคลเซียม และเบต้าแคโรทนี ส่วน          

บวบจะให้ใยอาหารค่อนข้างสูง 
 

เดือนตุลาคม 

 

มะระ ถั�วพู สายบัว ผกักระเฉด 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : มะระเป็นผกั

สมุนไพรที�ให้วติามนิซีสูง (ถ้ารับประทานดิบ ๆ) 

เราสามารถทําเป็นเมนูแกงจดืหรือตุ๋นกไ็ด้ โดย

คว้านไส้ในออกแล้วสอดหมูบดลงไป ส่วนผกั

กระเฉดและสายบัวควรล้างให้สะอาด ๆ ก่อน

นําไปบริโภค  

 

เดือนพฤศจกิายน  

 

ผกักาดขาว สายบัว 

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : ผกักาดขาวมเีบต้า

แคโรทีนสูง ส่วนสายบัวให้ใยอาหารช่วยในเรื�อง

ขับถ่าย 

  

เดือนธนัวาคม 

 

ถั�วแขก ถั�วลนัเตา กะหลํ�าปล ี

 

          คุณค่าทางสารอาหาร : กะหลํ�าปลหีรือ

กะหลํ�าดอกสดเป็นแหล่งของวติามนิซีอย่างด ี        

เราสามารถนํามาผดั หรือต้มโดยใส่หมู หรือ

รับประทานสด ๆ กไ็ด้ ส่วนถั�วลนัเตาเป็นผกั         

ที�มโีปรตนีค่อนข้างสูง และมใียอาหารสูง 
 

          เป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับผกัตามฤดูกาล

ต่าง ๆ ที�แนะนํา คราวหน้าคุณๆ คงจะมโีอกาส  

ได้เลอืกผกัเขียวๆ ตามใจชอบ แถมยงัปลอด

สารพษิด้วย ทีนี�ครอบครัวของคุณกจ็ะก้าวเดิน   

อยู่บนเส้นทางสายสุขภาพกนัแล้วล่ะค่ะ 
 

ที�มา :  WWW.KAPOOK.COM                                  

ข้อมูลจาก   

 

      

      

       

 



ขําขนั 
ประกาศจากฝายบุคคล (ฮาๆ) 
ประกาศขอ 1. เรื่องการแตงกายบริษัทขอแนะนําพนักงานทุกคนวา ทานควรแตงกายใหเหมาะสม
กับฐานเงินเดือนของทาน เพราะถาทางบริษัทเห็นวาทานใสรองเทา ปราดา ราคา 30,000 บาท 
และ      ถือกระเปา กุดซี่ราคา 40,000 บาท มาทํางานแลวละก็ บริษัทจะสันนิษฐานวาฐาน
เงินเดือนของทานเหมาะสมดีอยูแลว ไมเห็นควรตองขึ้นเงินเดือนแตอยางใด 

ประกาศขอ 2. เรื่องการลาปวย บริษัทไมรับใบรับรองแพทย หรือคําวินิจฉัยใดๆ ที่ระบุวาทานปวย 
เพราะถาหากทานสามารถไปพบแพทยได ก็จะแสดงวาทานก็นาจะมาทํางานไดเหมือนกัน 

ประกาศขอ 3. เรื่องการผาตัด หามพนักงานทําการผาตัดใดๆ ทั้งสิ้นตราบเทาที่ทานยังเปน
พนักงาน  ของที่นี่ ทานจําเปนตองมีอวัยวะครบถวน ทานไมสามารถ ตัดสินใจยักยายถายเทหรือ
ตัดอวัยวะใดๆ ทิ้ง เพราะบริษัทไดวาจางทานครบทุกสวนและไมบุบสลาย การยักยายถายเทอวัยวะ
ใดๆ ถือวาเปนการละเมิดตอสัญญาจางงาน 

ประกาศขอ 4. เรื่องการลากิจ พนักงานมีสิทธิ์ลากิจได 104 วันตอป ไดแก วันเสารและวัน
อาทิตย 

ประกาศขอ 5. เรื่องการลาพักรอน บริษัทอนุญาตใหพนักงานลาพักรอนไดในชวงเดียวกันของทกุป 
โดยบริษัทขอประกาศใหวันที่ 31 ธค. และวันที่ 1 ม.ค. เปนวันหยุดพักผอนประจําป 

ประกาศขอ 6. เรื่องการลาเพื่อไปรวมพิธีศพ การลาเพื่อไปรวมพิธีศพไมถือวาสมเหตุ สมผล 
เนื่องจากทานไมสามารถที่จะทําใหเพื่อนญาติ หรือเพื่อนรวมงานฟนขึ้นมาได แตหากพนักงาน
จําเปนตองไปรวม พิธีศพ พิธีควรจะจัดในชวงเย็นหลังเวลาเลิกงาน 

ประกาศขอ 7. เรื่องการลาอันเนื่องมาจากเสียชีวิต ถือเปนการลาอยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
พนักงานควรแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อที่บริษัทจะไดหาและฝกพนักงานใหม
ขึ้นมาแทน 

ประกาศขอ 8. เรื่องการใชหองน้ํา เนื่องจากเวลาในการใชหองน้ํานานเกินไปจึงขอใหพนักงาน
ปฏิบัติดังนี ้
 ใหพนักงานเขาหองน้ําเรียงตามลําดับอกัษร เชนพนักงาน ที่ชื่อข้ึนตนดวย ก ใหเขาหองน้ํา
ในเวลา 8.30-8.50 และพนักงานอักษร ข ใชเวลา 8.51-9.10 ตามลําดับ ทานใดที่ไมสามารถ
เขาหองน้ําไดในเวลาที่กําหนด ขอใหรอเขาในวันถัดไปเมื่อถงึรอบของทานอีกครัง้ ถาทาน
จําเปนตองเขาหองน้ําเปนกรณีฉุกเฉิน ขอใหสลับเวลากับพนักงานทานอื่น แตทั้งนี้ตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนางานเปนลายลกัษณอักษร      (ไมจําเปนตองบันทกึลงบนกระดาษชําระก็ได) 

ประกาศขอท่ี 9. เรื่องเวลาพักกลางวัน พนักงานที่มีน้ําหนักต่ํากวามาตรฐานสามารถพักกลางวันได 
1 ชม เพื่อกินอาหารใหมากขึ้น จะไดดูมีสุขภาพที่ดี สําหรับพนักงานที่มีน้ําหนักอยูในเกณฑ
มาตรฐานสามารถพักได 30 นาที เพื่อจะไดรักษาหุนใหดูดีเหมือนเดิม สวนพนักงานที่มีน้ําหนักเกนิ
กวามาตรฐานเพียงพอแลวสําหรับการดื่มเครื่องดื่มธัญพืช และกินยาลดความอวน  

ทั้งนี้มผีลตัง้แตวันที่ทานอาน ประกาศน้ีจบทันที ฝายทรพัยากรบุคคล 

 



 

ตางคนตางเคย  

คูแตงงานใหมเพิ่งจะถกูสงตัวเขาหองหอ 

" นองมีเรื่องจะสารภาพคะ" เจาสาวหมาดๆ บอก 

"นอง เคยผานผูชายมาแลว" 

" ไมเปนไรหรอกพี่เขาใจ" เจาบาวหมาดๆ ปลอบ 

"พ่ีก็เคยผานผูชายมาแลวเหมือนกนั..." 

 

 

 

 

 

                                        รถหาย   

                      " พอครับๆ"ลูกชายตะโกนจากในสวน 

                     "รถถกูขโมย" 

                     "เห็นไหมวาใครเอาไป" 

                     " เห็นครับ" 

                     "จําหนาไดไหม" 

                     "จําไมได แตผมจดทะเบียนรถเราไวแลว" 

                                                      ??????? 

 

 

...·ÕèÁÒ  www.bikeloves.com... 

 

 



หน่วย : ล้านบาท

จํานวน ร้อยละ ตามเอกสาร จํานวน ร้อยละ

กาํแพงเพชร                  5,810.494                  4,484.842 1,325.652 29.56 4,532.382 1,278.112 28.20

ตาก                      45.472                      44.861 0.611 1.36 45.440 0.031 0.07

นครสวรรค์                     854.524                  1,009.537 -155.013 -15.35 729.003 125.521 17.22

พจิิตร                        4.755                      13.567 -8.812 -64.95 11.484 -6.729 -58.59

พษิณุโลก                      12.888                      13.329 -0.441 -3.31 12.378 0.511 4.13

เพชรบูรณ์                        9.516                      11.513 -1.997 -17.34 10.945 -1.428 -13.05

สุโขทัย                      18.798                      16.291 2.507 15.39 17.200 1.598 9.29

อทุัยธานี                        8.081                        8.563 -0.481 -5.62 8.662 -0.581 -6.70

ยอดรวมภาคที� 6                  6,764.529                  5,602.503 1,162.026 20.74 5,367.494 1,397.035 26.03

ประมาณการ

ผลการจัดเกบ็รายได้ สํานักงานสรรพสามิตภาคที� 6 (รายพื�นที�)

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)

จังหวัดเจ้าของเงิน เกบ็ได้จริง 2555 เกบ็ได้ปีที�แล้ว 2554
เปรียบเทียบปีที�แล้ว(+)สูง(-)ตํ�า เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ตํ�า

0

5,000

10,000
5,810.494 

45.472 
854.524 

4.755 12.888 9.516 18.798 8.081 

ผลการจัดเก็บรายได้ สํานักงานสรรพสามิตภาคที� 6                                                                                                               

ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค54.-มี.ค.55)

กาํแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุทยัธานี 

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวน ร้อยละ ตามเอกสาร จํานวน ร้อยละ

ภาษีนํ�ามันและผลติภัณฑ์นํ�ามัน                        5.711                     117.097 -111.386 -95.12                        3.720 1.991 53.53

ภาษีรถยนต์                        0.655                        0.262 0.393 150.27  - 0.655 -

ภาษีเบียร์                  5,801.775                  4,475.862 1,325.913 29.62                  4,523.951 1,277.824 28.25

ภาษียาสูบ                        7.712                        9.840 -2.128 -21.63                        9.903 -2.191 -22.12

ภาษีสุรา                     789.893                     800.937 -11.044 -1.38                     632.598 157.295 24.86

     - สุราชุมชน                      67.502                      74.054 -6.551 -8.85                      75.667 -8.165 -10.79

     -บริษัทสีมาฯ                     722.390                     726.883 -4.493 -0.62                     556.931 165.459 29.71

ภาษีเครื�องดื�ม                     137.488                     172.025 -34.537 -20.08                     176.959 -39.471 -22.31

     - บริษัทเสริมสุขฯ                     117.350                     161.672 -44.322 -27.41                     167.216 -49.866 -29.82

     - เครื�องดื�ม                      20.179                      10.353 9.826 94.91                        9.743 10.436 107.11

ภาษีรถจักรยานยนต์                        2.328                        4.745 -2.418 -50.95  - 2.328 -

ภาษีแบตเตอรี�                        0.003                        0.017 -0.013 -79.14  - 0.003 -

ภาษีสถานบริการ-สนามกอล์ฟ                        0.775                        0.972 -0.197 -20.29                        1.022 -0.247 -24.17

ภาษีสถานอาบนํ�าหรืออบตัวและนวด                        0.381                        0.526 -0.145 -27.61                        0.563 -0.182 -32.29

ภาษีผลติภัณฑ์เครื�องหอมและเครื�องสําอาง                        0.088                        0.063 0.025 40.20                        0.063 0.025 39.75

ภาษีไนท์คลบัและดิสโก้เธค                        3.514                        3.368 0.147 4.36                        3.423 0.091 2.67

รายได้เบ็ดเตลด็                      14.205                      16.789 -2.584 -15.39                      15.292 -1.087 -7.11

รวมทั�งสิ�น                  6,764.529                  5,602.503 1,162.026 20.74                  5,367.494 1,397.035 26.03

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)

ประมาณการ
ประเภทสินค้า เกบ็ได้จริง เกบ็ได้ปีที�แล้ว

เปรียบเทียบปีที�แล้ว(+)สูง(-)ตํ�า เปรียบเทียบประมาณการ(+)สูง(-)ตํ�า

ผลการจัดเกบ็รายได้ สํานักงานสรรพสามิตภาคที� 6 (รายสินค้า)
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คดี ค่าปรับ เงนืส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง คดี ค่าปรับ เงนิส่งคลัง

กําแพงเพชร 89       860,088.75      388,446.75 46       143,313.65         63,125.46 -43 -716775.10 -325321.29 -48.31 -83.34 -83.75 85       397,200.00     278,100.00 -39 -253886.35 -214974.54 -45.88 -63.92 -77.30

ตาก 246    2,942,666.75   1,272,210.10 267    2,208,558.25       958,732.40 21 -734108.50 -313477.70 8.54 -24.95 -24.64 236    2,908,905.00  1,256,300.00 31 -700346.75 -297567.60 13.14 -24.08 -23.69

นครสวรรค์ 186    1,892,527.63      858,758.70 131    1,560,645.75       701,716.90 -55 -331881.88 -157041.80 -29.57 -17.54 -18.29 180    2,072,500.00     953,200.00 -49 -511854.25 -251483.10 -27.22 -24.70 -26.38

พจิิตร 120    3,879,600.25   1,750,903.30 109       499,637.00       224,257.90 -11 -3379963.25 -1526645.40 -9.17 -87.12 -87.19 113    3,158,000.00  1,562,900.00 -4 -2658363.00 -1338642.10 -3.54 -84.18 -85.65

พษิณุโลก 329    2,014,989.75      906,738.70 304    1,424,288.00       643,332.10 -25 -590701.75 -263406.60 -7.60 -29.32 -29.05 315    2,018,722.00     908,200.00 -11 -594434.00 -264867.90 -3.49 -29.45 -29.16

เพชรบูรณ์ 119    1,111,455.25      499,091.80 179       718,753.00       310,178.10 60 -392702.25 -188913.70 50.42 -35.33 -37.85 112    1,162,500.00     519,400.00 67 -443747.00 -209221.90 59.82 -38.17 -40.28

สุโขทยั 933    5,044,289.75   2,279,019.70 1,039    3,594,740.00    1,881,383.00 106 -1449549.75 -397636.70 11.36 -28.74 -17.45 886    3,455,100.00  2,073,100.00 153 139640.00 -191717.00 17.27 4.04 -9.25

อุทยัธานี 85       542,103.50      250,675.20 92       320,128.00       145,462.60 7 -221975.50 -105212.60 8.24 -40.95 -41.97 82       358,000.00     205,900.00 10 -37872.00 -60437.40 12.20 -10.58 -29.35

รวม 2,107  18,287,721.63   8,205,844.25 2,167  10,470,063.65    4,928,188.46 60 -7817657.98 -3277655.79 2.85 -42.75 -39.94  2,009  15,530,927.00  7,757,100.00 158 -5060863.35 -2828911.54 7.86 -32.59 -36.47

เปรียบเทียบปีก่อนและเป้าหมาย

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามติภาคที� 6

 ตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มนีาคม 2555

พื�นที�
ปีก่อน ปีนี�

เปรียบเทยีบปีก่อน
เป้าหมาย

เปรียบเทยีบเป้าหมาย

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
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จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

พ.ร.บ.สุรา (คดี) 1,702 1,809 107 6.29 1,760 49 2.78

พ.ร.บ.สุรา (ค่าปรับ)          5,623,724.00          5,496,654.00 -127,070.00 -2.26          6,569,800.00 -        1,073,146.00 -16.33

พ.ร.บ.สุรา (เงินส่งคลัง) 2,574,680.80 2,751,299.30 176,618.50 6.86 4,158,150 -1,406,850.70 -33.83

พ.ร.บ.ยาสูบ (คดี) 117 198 81 69.23 254 -56 -22.05

พ.ร.บ.ยาสูบ (ค่าปรับ) 1,352,709.63 1,239,403.65 -113,305.98 -8.38          2,859,400.00 -1,619,996.35 -56.66

พ.ร.บ.ยาสูบ (เงินส่งคลัง) 541,083.85 495,761.46 -45,322.39 -8.38          1,373,000.00 -877,238.54 -63.89

พ.ร.บ.ไพ่(คด)ี - 1 1 - - 1 -

พ.ร.บ.2527 (คดี) 288 159 -129 -44.79 17 142 835.29

พ.ร.บ.2527 (ค่าปรับ) 11,311,288.00 3,734,006.00 -7,577,282.00 -66.99               70,000.00          3,664,006.00 5,234.29

พ.ร.บ.2527 (เงินส่งคลัง) 5,090,079.60 1,681,127.70 -3,408,951.90 -66.97 31,500.00 1,649,627.70 5,236.91

 รวม (คดี) 2,107 2,166 59 2.80 2,031 135 6.65

 รวม (ค่าปรับ) 18,287,721.63 10,470,063.65 -7,817,657.98 -42.75 9,499,200.00 970,863.65 10.22

รวม (เงินส่งคลัง) 8,205,844.25 4,928,188.46 -3,277,655.79 -39.94 5,562,650.00 -634,461.54 -11.41

เปรียบเทียบเป้าหมาย

ผลการปราบปราม ของสํานักงานสรรพสามิตภาคที� 6

ระหว่างวันที�  1  ตุลาคม  2554 - 31  มีนาคม  2555

ประเภทคดี ปีก่อน ปีนี�
เปรียบเทียบปีก่อน

เป้าหมาย ปี
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 นางสดศรี  พงศอุทัย ผูอาํนวยการ

สํานกังานสรรพสามิตภาคที่ 6 รวมกับ

เจาหนาทีใ่นสังกัด  ศึกษาดูงานและ

แขงขันกีฬาสี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 

2555 ณ  โรงงานเบยีร บริษัทเบยีรไทย 

(1991) จํากัด 
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         นางสดศร ี พงศอุ์ทยั  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

สรรพสามติภาคที� �   ร่วมสวดมนตเ์ยน็และนั �งสมาธิ

ทุกวนัพระ  ในโครงการแสงธรรมส่องชวีติ  

สรรพสามติส่งเสรมิคนด ีเมื�อวนัที� �� มกราคม ���� 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

สํานักงานสรรพสามติภาคที่ 6 และสํานักงานสรรพสามติพืน้ที่พิษณุโลก 

รวมกบับรษิทัอซีซูุ พิษณุโลก จดักจิกรรมบริการใหคําแนะนํา ประชาสัมพันธ รับคํารองสําหรบัรถยนต 

คันแรกเมือ่วันเสาร ที่ 10 มีนาคม 2555 ในงานอีซซูุโชวจัดงานเลี้ยงลกูคาประจาํป ณ บริษัทอซีูซ ุพิษณุโลก 
 

 

 



 

 

 

 

 




