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บทบรรณาธิการ

            
            ในฉบับนี้ขอนำเสนอทานเรื่อง  ตอดวยความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยเรื่องเพลงชาติ 10 ประเทศอาเซียน

 ตามดวยวิธีพระราชบัญญติภาษีสรรพสามมิต พ.ศ.2560 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต แทรกไฟล pdf ใน word

มาดูกันวาปจจุบันมนุษยอายุเฉลี่ย 78 ปตอดวยอัศจรรยความรู  กินงาย..ตายยาก 10 กฎเหล็ก 

“ลดความอวน” ทำไดครบ น้ำหนักลดแนนอน  ผอนคลายไปกับ  ตอดวยน้ำตาลกับผลไมไทย ขำขัน

และ ที่นาสนใจในไตรมาสที่ผานมาครับผลการปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรม

            จุลสารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ปที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561

ฉบับนี้ อยูในชวงฤดูรอน หลาย ๆ พื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อากาศในประเทศไทยทุกภาคมีอากาศที่รอนอบอาว

หรืออาจจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้นได ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพดวยนะครับ

       

พบกันใหมฉบับหนาครับ

 บรรณาธิการ

 เมษายน 2561



 
























































เพลงชาติไทย
ชื่อเพลง : ชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน

อยูดำรงคงไวไดทั้งมวล

ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด

เอกราชจะไมใหใครขมขี่

สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

ซาดลาวตั้งแตใดมา           ลาวทุกถวนหนาเซิดซูสุดใจ

ฮวมแฮงฮวมจิดฮวมใจ       สามักคีกันเปนกำลังเดียว

เด็ดเดี่ยวพอมกันกาวหนา   บูซาซูเกียดของลาว

สงเสิมใซสิดเปนเจา          ลาวทุกซนเผาสะเหมอพาบกัน

บใหพวกจักกะพัด            และพวกขายซาดเขามาลบกวน

ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด       อิดสะละพาบของซาดลาวไว

ตัดสินใจสูซิงเอาไซ           พาซาดลาวไปสูความวัดทะนา

เพลงชาติกัมพูชา (โนโกรเรียช )
ชื่อเพลง : เพลงนครราช (Nokoreach)

แปลวา “เมืองของพระเจาแผนดิน”

ซม ปวก เตฝดา   เรียกซา มฮา กสัต เยิง ออย บาน รุง เรือง

   ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย เยิง ขญม เปรียะฮ

 ออง โซม ซรก กรอม มลุป    เปรียะฮ บารอเม็ย เน็ย 

เปรียะฮ นอรอบอเด็ย   ว็อง กสัตรา แดล ซาง

    ปราสาต ถมอ  กรุป กรอง แดน ขแม็ย   โบะราน ทเกิง ทกานฯ

*หมายเหตุ เนื้อรองของเพลงนครราชมี 3 บท 

แตเวลารองในประเทศกัมพูชา  นิยมรองแตบทแรกเพียงบทเดียว

เพลงชาติลาว
ชื่อเพลง : เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว



 



เพลงชาติอินโดนีเซียน
    ชื่อเพลง : อินโดนีเซีย รายา (Indonesia Raya)

              แปลวา “อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ”

       Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku. 

Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. 

Indonesia, kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. 

Marilah kita berseru,   “Indonesia bersatul”

  Hiduplah tanahku, Hiduplah neg'riku,  Bangsaku, 

rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya,  Bangunlah 

badannya Untuk Indonesia Raya.

(*ประสานเสียง)

Indonesia Raya, merdeka, merdeka   Tanahku, 

neg'riku yang kucinta.   Indonesia Raya, merdeka, 

merdeka   Hiduplah Indonesia Raya.    (*ซ้ำ)

เพลงชาติมาเลเซีย
ชื่อเพลง : เนการากู (Negaraku)

แปลวา “ประเทศของฉัน”

        Negaraku, Tanah tumpahnya 

darahku, Rakyat hidup, Mengarut

 dan laku musnah, Rahmat bahagia, 

Demon Kurniakan, Raja kita,

 Selamat bertakhta. Rahmat bahagia, 

Demon kurniakan, Raja kita, 

Selamat bertakhta.

เพลงชาติสิงคโปร
ชื่อเพลง : มาจูละห ซีงาปูรา  (Majulah Singapura)

แปลวา “สิงคโปรจงเจริญ”

Mari kita rakyat Singapura   Sama-sama menuju

bahagia Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura Marilah kita bersatu  

Dengan semangat yang baru

 Semua kita berseru 

  Majulah Singapura  Majulah Singapura

 



เพลงชาติฟลิปปนส
ชื่อเพลง : ลูปงฮินิรัง (Lupang Hinirang)

แปลวา “แผนดินอันเปนที่รัก”

Bayang magiliw Perlas ng Silanganan

Alab ng puso, Sa Dibdib mo'y buhay.

Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting,

Sa manlulupig, Di ka pasisiil. 

 Sa dagat at bundok, 

Sa simoy at sa langit mong Bughaw,

 May dilag ang tula,

 At awit sa paglayang minamahal.

 Ang kislap ng watawat mo'y 

Tagumpay na nagniningning,

Ang bituin at araw niya, 

Kailan pa ma'y di magdidilim,

 Lupa ng araw ng luwalhati't 

Pagsinta, Buhay ay langit sa Piling mo.

 Aming ligaya na pag May mang-aapi,

 Ang mamatay.   Ng dahil sa iyo.

เพลงเวียดนาม
ชื่อเพลง : เตี๋ยน เกวิน กา (Tien Quan Ca)

แปลวา “มารชทหารเวียดนาม”

Doan quan Viet Nam di  Chung long cuu quoc

Buoc chan don vang tren duong gap ghenh xa

Co in mau chien thang mang hon nuoc,

Sung ngoai xa chen khuc quan hanh ca.

Duong vinh quang xay xac quan thu, 

Thang gian lao cung nhau lap chien khu.

Vi nhan dan chien dau Khong ngung,

 Tien mau ra sa truong, Tien len,

 cung tien len.  Nuoc non Viet Nam ta vung ben.

 Doan quan Viet Nam di Sao vang phap phoi

 Dat going noi que huong qua noi lam than 

Cung chung suc phan dau xay doi moi,

 Dung deu len gong xich ta dap tan. 

Tu bao lau ta nuot cam hon,  

 Quyet hy sinh doi ta tuoi tham hon. 

 Vi nhan dan chien dau khong ngung, 

 Tien mau ra sa truong, Tien len,

 cung tien len.  Nuoc non Viet Nam ta vung ben.

 



เพลงชาติเมียนมาร
ชื่อเพลง : คาบา มา จี

(Kaba Ma Kyei)

แปลวา “ขอประเทศเมียนมารคงอยูชั่วนิรันดร”

ตะยา มยะ ตา ลุ ลา ชิ้น แน เมอ ตเหว โด ปเหย โด มเหย

มยา หลู คา เตยน เญยน จาน เส โบ เซ็ย ตู หญี่ 

มยะ หวาดะ พยู สิ่น เด ปเหย โด ปเหย โด

 มเหย ปหยี่ เดาน ซู อัมเหว อัด เย ติ ดัน เสะ

 อะเด็ยถาน ปยู เบ เท็ยน เต็ยน โซ เหล กาบา

 มาเจ มยาหมา ปเหย โด โบ บวา อัมเหว สิ โม ชิ 

มยะ โน เบ ปหยี่ เดาน ซูโก อะเตะ 

เป โล โด กะ กแหว เมอเหล ดา โด ปเหย ดา โด

 มเหย โด ไปน แด มเหย โด ปเหย โด มเหย

 เออโจ โก หญี่ หญา สวา โด ดะเหว 

ทาน เสาน บา โซ เหล โด ตา หวุน เบ อะโพ ตาน มเหย

เพลงชาติบรูไน
ชือ่เพลง : อัลเลาะห เปอลิฮารากัน สุลตาน

(Allah Peliharakan Sultan)

     แปลวา “ขอพระเจาทรงพิทักษองคสุลตาน”

Ya Allah lanjutkanlah  

   Usia Kebawah Duli Yang

 Maha Mulia    Adil berdaulat 

  menaungi nusa  Memimpin rakyat 

  kekal bahagia Hidup sentosa 

Negara dan Sultan Ilahi 

selamatkan Brunei   Darussalam

¢Í¢Íº¤Ø³áËÅ�§·ÕèÁÒ:http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_song.htm

 



คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ใบอนุญาตขายสุรา    ประเภทที่ 1 สำหรับขายสงปละ 5,000 บาท 

                           ประเภทที่ 2 สำหรับขายปลีกรานคาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มปละ 2,000 บาท                   

                                           ขายปลีกสุราทุกชนิดไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ปละ 300 บาท

 ใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภทที่ 1 สำหรับขายสงบุหรี่ซิกาแรตและซิการ ปละ 1,200 บาท                                    

                                           ขายสงยาเสน ยาเสนปรุง ยาเสนเคี้ยว ขายยาเสนและบุหรี่อื่น ปละ 500 บาท

                           ประเภทที่ 2 สำหรับการขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตหรือซิการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ปละ 500 บาท 

                                           ขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตหรือซิการไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ปละ 100 บาท

                                           ขายปลีกยาเสน ยาเสนปรุง ยาเสนเคี้ยว และบุหรี่อื่น ปละ 100 บาท  

    

    ใบอนุญาตขายไพ ประเภทที่ 1 สำหรับขายสง ปละ 1,200 บาท 

                           ประเภทที่ 2 สำหรับขายปลีก รานที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ปละ 500 บาท          

                                           รานอื่น ๆ ที่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ปละ 100 บาท

                อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ

แหลงที่มาจากสวนกฏหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

 



 

ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ 

ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 



 

วิธีแทรกไฟล pdf ใน word 
          1. กอนอื่นทานตองทำเอกสารที่เปนไฟล pdf ที่ทานไดรับมาใหเปนไฟล pdf แบบหนาเดียวกอน (หากไฟล pdf

              ที่ทานไดรับมีหลายหนา) เพราะวิธีแทรกไฟล pdf ใน word นั้นสามารถแทรกเขาไดเพียงครั้งละ 1 หนาเทานั้น 

2. เปดโปรแกรม Microsoft Word  ขึ้นมา  แลวคลิกที่เมนู แทรก (Insert) ตามรูป

3. ภายใตเมนูแทรก (Insert) เราจะพบคำสั่งยอยๆอีกมากมายหลายคำสั่ง เราก็ไมตองไปสนใจ เพราะเปาหมายเรา

    มีอยางเดียวคือ แทรกไฟล pdf ใน word เทานั้น ใหเราคลิกที่ปุมวัตถ ุ (Objects) ตามรูป

4. โปรแกรม Microsoft Word จะใหเราเลือกชนิดของวัตถุที่เราตองการจะแทรกลงไป ใหทานคลิกเลือกวัตถุประเภท

    pdf documents แลวคลิกที่ปุม OK เลย



 5. โปรแกรมจะใหเราเลือกไฟล pdf ที่จะใหแทรกลงไปในโปรแกรม Microsoft Word ใหเราคลิกที่ไฟล 

     แลวกดปุม Open ตามรูป

6. โปรแกรมเปดไฟล pdf ที่มีอยูในเครื่องของเราซึ่งอาจจะเปนโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ Foxit Reader 

    หรืออะไรก็แลวแต จะเปดไฟล pdf ที่เราเลือกขึ้นมาหนึ่งครั้ง ใหเราทำการปดโปรแกรมนั้นออกไป

7. ไฟล pdf ที่เราตองการจะแทรกใน Word ก็จะแทรกเขามาใหโดย อัตโนมัติครับ  และหากจะแทรกหนาอื่น ๆ

    ก็ตองทำวิธีการเดียวกัน

แตเมื่อแทรกเอกสารเขามาแลวเราจะยังไมสามารถพิมพขอความอะไรลงไปในเอกสารที่เราแทรกไดทันท ี

หากทานตองการจะแทรกคำหรือขอความลงไป ก็สามารถทำไดตามวิธีการแทรกคำหรือขอความลงในไฟล

รูปภาพหรือวัตถุที่ถูกแทรกเขาไปในเอกสาร Word 
แหลงที่มา : www.kaepe.net

 



 



 



 

10 กฎเหล็ก “ลดความอวน” ทำไดครบ น้ำหนักลดแนนอน
          ไมวาจะสาวๆ หรือหนุมๆ ตอนนี้หลายคนหันมาใสใจออกกำลังกาย เพื่อเปาหมายสำคัญคือ “ลดความอวน”

แถมยังไดสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บแถมมาดวย แตนอกจากออกกำลังกายแลว ยังมีเคล็ดลับอีกมากมาย

ที่จะชวยใหคุณลดความอวนอยางไดผล และปลอดภัยกับชีวิต แนนอนวาเปนกฎเหล็กที่หายไปขอหนึ่ง อาจจะทำให

การลดความอวนของคุณลมเหลวไดเลยเชียว

1. งดน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไมกลอง ชา กาแฟชนิดใสนมขน น้ำตาล และเครื่องดื่มรสหวานอื่นๆ ทุกชนิด

          แหลงน้ำตาลชั้นดีที่เพิ่มระดับน้ำตาลในรางกายไดโดยที่เรา

ไมรูตัวใครที่ชอบดื่มสตอเบอรรี่สมูธตี้เหมือนจะดูสุขภาพดี แตหาก

ไมใชสตอเบอรรี่สด เปนสตอเบอรรี่เชื่อมก็ไดความหวานจากน้ำตาล

อยูดีบางรานอาจะใสน้ำเชื่อมเพิ่มเขาไปอีกทานบอยๆ น้ำตาลเพิ่ม

ไดงายๆ แนนอน ใครที่นานๆ ดื่มทีอยูแลวก็ไมเปนไร แตใครที่รูตัว

วาซื้อดื่มเปนประจำ ลองงดดูนะ ดื่มน้ำเปลาแทน 

          ตัวการที่ทำใหน้ำหนักขึ้นอีกอยางก็คือ “แปง” ยิ่งเปนแปงที่บวก

น้ำตาลยิ่งไปกันใหญ เราตองทำใจ “หางกันสักพัก”กับรานเบเกอรี่

เจาโปรดทุกราน ไมวาจะฮันนี่ โทส แยมโรล เคกตางๆ โดนัท 

ขนมปงหมูหยอง ขนมปงไสกรอก ครัวซอง และอื่นๆ อีกมากมาย 

อดใจไว แลวหันมาซื้อผลไมทานแทนจะดีกวา 

          นอกจากไกทอด หมูทอด หมูสามชั้น ขาหมู และอื่น ๆ 

ที่เรานาจะพอทราบกันดีวามันไขมันสูงแลวยังรวมไปถึงอาหารผัด ๆ

คลุกๆ เชน ขาวผัด ขาวผัดน้ำพริก ขาวคลุกผัดกระเพรา เปนตน

เพราะน้ำมันที่ใชผัดลงไปคลุกอยูในขาวทั้งหมด มันนอยกวาขาวมัน

ในขาวมันไกนิดเดียวเองนะ 

          จั๊งคฟูดที่วา ไดแก ไกทอด พิซซา แฮมเบอรเกอร นักเกต

เฟรนชฟรายด หรือมันฝรั่งทอด และอาหารประเภททอด ใสชีสตางๆ

อาหารเหลานี้ยิ่งทานยิ่งอวน เพราะหนักไปทางแปง และน้ำมัน

จากการทอด แถมผักก็นอยเหลือเกิน ดังนั้นงดไดงดโลด

2. งดขนมปง เคก และขนมตระกูลเบเกอรี่

 

3. ลดอาหารไขมันสูง และอาหารที่ปรุงดวยวิธีทอด หรือผัด ที่ใชน้ำในเยอะๆ

4.งดจั๊งคฟูดเด็ดขาด



 

          อาหาร 3 มื้อยังสำคัญตอรางกายของเราอยูดี เพราะหาก

นับเวลาตอนกลางคืนหลังหกโมงเย็น จนถึงหกโมงเชาของอีกวัน

ก็ตั้ง 12 ชั่วโมง แตเปนชวงเวลาที่รางกายไมใชพลังงานมาก 

ดังนั้นสามารถทานเปนอาหารเบาๆ ได ใครจะเลือกเปนปลานึ่งตัวเล็กๆ

เกาเหลา ยำวุนเสนหมูสับ หรือจะเปนผลไมกับโยเกิรตก็พอไหว

แตตองทานใหครบทุกมื้อ มื้อเชาก็ตองทานดวยนะ 

5. อยาอดอาหารเด็ดขาด ไมวาจะมื้อไหนก็ตาม ทานใหครบทุกมื้อ

6. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล

          ใครที่ดื่มเบียรบอยๆ จะรูวามันลงพุง เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล

ทุกประเภท หากหลีกเลี่ยงไดใหเลี่ยงซะ บางคนดื่มแอลกอฮอลแลว

ยังทานกับแกลมอีก ยิ่งไปกันใหญ นอกจากลดความอวนไมไดแลว

ยังมาพรอมกับโรคภัยอีกมากมาย เชน ตับแข็ง ไขมันอุดตันเสนเลือด

และเสนเลือดในสมองแตก

7. ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
          คำวา “สม่ำเสมอ” คืออยางนอย 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห 

และครั้งละอยางนอย 45 นาที – 1 ชั่วโมง จะเริ่มจากเดิน วิ่ง กอน 

แลวตามดวยแอโรบิค และยกเวทก็ได หรือใครจะเลนกีฬา เชน

ปนจักรยาน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน หรือวายน้ำก็โอเคสุดๆ 

เลือกเอาที่ชอบ ที่สนุก ที่ถูกใจ จะไดไมเบื่อ และไมรูสึกวากำลัง

บังคับตัวเองใหทำในสิ่งที่ไมชอบอยู 

8. นอนใหเร็ว
          สาเหตุที่สำคัญอีกหนึ่งอยาง ของคนที่ลดความอวนไมสำเร็จ 

คือการทานดึกนั่นเอง หากไมจำเปนตองอยูดึก ก็รีบๆ นอนตั้งแตหัวค่ำ 

จะไดไมตองหิวกลางดึก แลวลุกขึ้นมาหาอะไรทาน ยิ่งทานตอนดึก ยิ่งอวน

เพราะสิ่งที่เราทานไป ลงพุง ลงตนแขนตนขา ลงกนลวนๆ เวนแตคุณ

จะลุกขึ้นมาวิ่ง ปนจักรยาน เตนแอโรคบิคกลางดึกเพื่อเผาผลาญพลังงาน

จากอาหารที่ทานเขาไป (ซึ่งก็ไมสมควรอยูดี เพราะการออกกำลังกาย

อยางหนักกอนนอน ทำใหนอนไมหลับได รวมถึงการทานอาหารกอนนอน

ดวยนะ)



 

9. งดบุฟเฟต

          คำวาบุฟเฟต มาพรอมกับคำวา all you can eat 

คือทานเทาไรก็จายเทาเดิม ดังนั้นนิสัยคนอวนคือ ทานใหคุม

อิ่มแลวก็ยังทานตอไปเพื่อความคุม สั่งมาทานใหครบทุกเมนู 

ถาทานแบบนี้แคอาทิตยละครั้ง น้ำหนักก็ขึ้นอาทิตยละ 1 กิโลกรัม

ไดเหมือนกัน ดังนั้นหากตั้งใจจะลดความอวนแลวละก็ โบกมือลา

บุฟเฟตไปกอนดีกวา

10. ทำอาหารทานเอง เวิรคสุด

     หลายคนไมไดมีตัวเลือกอาหารสุขภาพดีใหทานมากนัก

โรงอาหารที่ ข ายแตกับข าวมัน เยิ้ ม  ในตลาดข า งออฟฟศมี แต

ของทอดแกงกะทิ วิธีงายๆ ที่จะทำใหเราไดทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ 

ก็คือทำอาหารทานเองนั่นเอง รีบเคลียรงานใหไว กลับไปออกกำลังกาย

ซื้อของสดเขาบาน ทำอาหารทานเอง และทำเผื่อในวันรุงขึ้น อาบน้ำ นอน

หรือใครจะเตรียมวัตถุดิบเอาไวชวงเสารอาทิตยแลวทยอยหยิบ

มาใชชวงจันทรถึงศุกรก็ได แลวแตไลฟสไตลของแตละคนไดเลย

บริหารเวลากันใหดี

          ถาทำไดตามนี้แลว รับรองลดความอวนเห็นผลแนนอน วากันวาหากทำอะไรเหมือนเดิมติดตอกันอยางนอย 23 วัน 

จะทำใหการกระทำนั้นติดเปนนิสัย เพราะฉะนั้นตองมีวินัยในการทำทุกอยางตามนี้ใหได จะลดความอวนอยางปลอดภัย

ตองคอยๆ ลด อาจจะได 3 กิโลกรัมภายใน 1 เดือน อยามากเกินไปกวานี้ เพราะอาจจะหักโหมมากเกินไป และไมยั่งยืน 

รับรองวานอกจากรูปรางที่ดีขึ้นจะมาทักทายใหชื่นใจแลว ยังไดของแถมเปนสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

และสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอีกดวย

 สนับสนุนเนื้อหา



 



¢Ó¢Ñ¹

³ Ã�Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

 ªÒÂ¤¹Ë¹Öè§¶ÒÁËÒË¹Ñ§Ê×ÍàÅ�ÁË¹Öè§ ¡Ñº ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÇÊÇÂ Ç�Ò

Ë¹Ñ§Ê×Í ÍÂÙ�µÃ§äË¹¤ÃÑº�ÇÔ¸Õ»ÃÒºàÁÕÂ� 

¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÇà§ÂË¹�ÒÁÍ§ªÒÂË¹Ø�Á

áÅ�ÇµÍº¡ÅÑºä»Ç�Ò

Ë¹Ñ§Ê×ÍÇÔ¸Õ»ÃÒºàÁÕÂ

ÍÂÙ�â«¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¹ÔÂÒÂ ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐà¾�Í½�¹

ÇÒ§ÍÂÙ�ã¡Å� Ë¹Ñ§Ê×ÍµÒÂáÅ�Çä»äË¹

á¹Ð¹ÓãË�«×éÍ¤Ù�¡Ñ¹¤�Ð

¤¹ä¢�¤¹Ë¹Öè§ÁÒ¾ºá¾·Â�·ÕèË�Í§µÃÇ¨

: ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº¤Ø³ËÁÍ (¾Íà¢�ÒÁÒã¹Ë�Í§µÃÇ¨¡çÂ¡Á×ÍäËÇ�)

: ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº. ·ÕèÁÒËÒËÁÍà¾ÃÒÐÁÕ»�ËÒàÃ×èÍ§ÊÒÂµÒãª�äËÁäËÁ¤ÃÑº

: âÍ�! (ÍØ·Ò¹´�ÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÐËÅÒ´ã¨) ËÁÍà¡�§¨Ñ§ÃÙ�ä´�ä§¤ÃÑº

: Í�ÍÍÍ. µÐ¡Õé¤Ø³Â¡Á×ÍäËÇ�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�¹Ð¤ÃÑº.

 

http://greetcard.kapook.com/web/content/view919.htm/
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www.nolongerslave.com



 



































































 









































































 











































































































 










































































 



 



 



 



 



 



 



 



เลขที่ 104/80 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท 0-5525-8221 โทรสาร 0-5528-2402

http://www.excise.go.th/region6
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