
	 สวัสดีปีใหม่ค่ะ  เพื่อนแทปไลน์
ชุมชนสารสัมพันธ์ทุกท่าน ฉบับต้อนรับปีใหม่ 
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 กลับมา
พบกับทุกท่านอีกครั้ง เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
กับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้ไปเที่ยว
หรือเคาท์ดาวน์ที่ ไหนกันมาบ้างค่ะ หวังว่าทุก
ท่านจะได้รับความสุข สนุกสนาน ต้อนรับ
ปีใหม่กันอย่างเต็มที่นะค่ะ

	 สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ พบกับ
กิจกรรมแทปไลน์สายใยสัมพันธ์ครั้งที่ 11 
เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่แทปไลน์จัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อขอบคุณ
สมาชิกชุมชนแนวท่อที่มีส่วนร่วมในการ
ช่วยดูแลท่อส่งน้ำมันของบริษัทฯ ด้วยดี
ตลอดมา รายละเอียดและภาพกิจกรรม
จะสนุกสนานเพียงใด ติดตามชมกันได้ค่ะ 
คุยกันฉันท์เพื่อน ทีมงานพาไปพบคุณนาวี 
กำเนิดดี  สมาชิกแทปไลน์สายใยสัมพันธ์
จาก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กับการทำ EM 
หรือน้ำหมักชีวภาพ เทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง มาทำความรู้จักและเรียน
รู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพที่ต้นทุนต่ำ ทำง่าย
สะดวก ใช้เวลาน้อย และได้ผลเร็วกันค่ะ

	 พร้อมนี้ขอแนะนำคอลัมน์น้อง
ใหม่ “มุมอร่อยชุมชน” ปฐมฤกษ์กับร้านหอย
ทอด(สูตรอ่าวไทย) ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา โดย
ผู้ ใหญ่สุเทพ ปุยเปรม จาก ต.คลองนา 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จะเอร็ดอร่อยแค่ไหน 
ลองแวะไปชิมกันค่ะ และเช่นเคยคำถามร่วม
สนุกประจำฉบับ ดีใจที่ท่านสมาชิกให้ความ
สนใจร่วมสนุกกันมากมาย  รางวัลบัตรของ
ขวัญส่งตรงถึงบ้านเช่นเคยค่ะ 
	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า โชคดี
รับปีใหม่

สวัสดีค่ะ

	 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดโครงการ “แทปไลน์
สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อและคลังน้ำมนั ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557” เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำมันและการดูแลความ
ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อขอบคุณสมาชิกชุมชนที่มีส่วนร่วมในการช่วย
ดูแลท่อส่งน้ำมันของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา โดยมีสมาชิกชุมชนและ
ทีมงานเข้าร่วมงานกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ 
โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
	 แทปไลน์สายใยสัมพันธ์เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องแล้วเป็นครั้ง
ที่ 11 โดยปีนี้เน้นกิจกรรมทัศนศึกษา และการพบปะสังสรรค์ระหว่างบริษัทฯ
และสมาชิกชุมชน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ นอกจากจะมีการให้ความ
รู้ทบทวนในเรื่องความปลอดภัยบริเวณแนวท่อ ป้ายสัญลักษณ์  รวมถึงสิ่ง
ที่ควรทำเมื่อพบเหตุการณ์รุนแรงหรือการก่อสร้างบริเวณแนวท่อ และรับ
ทราบกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ แล้ว ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ โอเอซิส
ซีเวิลด์ ชมการแสดงของโลมาสายพันธุ์ไทยที่หาชมได้ยาก และที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรพัยากร
ชายฝั่งทะเล เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ  นับเป็นกิจกรรมที่เชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสมาชิกชุมชนทุกคน ตลอดจนระหว่าง
สมาชิกชุมชนตามแนวท่อจากแต่ละแห่งด้วย โดยครั้งนี้ มีสมาชิกชุมชนพื้นที่
แนวท่อทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่จากส่วนราชการ  และชุมชนตามเสน้
แนวท่อใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทุก
ท่านล้วนมีบทบาทต่อการให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ด้วยดีตลอดมา
	 นับเป็นโครงการหนึ่งที่บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ดำเนิน
การขึ้นด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนตลอดไป
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คุยกัน

มุมอร่อยชุมชน
หอยทอด(สูตรอ่าวไทย) ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา โดยผู้ใหญ่เทพ

	 คอลัมน์น้องใหม่ประจำวารสารชุมชนสารสัมพันธ์  จะนำเสนอ
ร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นของชุมชนหรือร้านโปรดแนะนำโดยสมาชิกชุมชน
สำหรับฉบับปฐมฤกษ์ขอแนะนำร้าน “หอยทอด ก๋วยเต๋ียวเรือ ผู้ใหญ่เทพ”
ท่ีมีผู้ใหญ่สุเทพ ปุยเปรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ต.คลองนา อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าของร้าน
	 ผู้ใหญ่สุเทพบอกกับทีมงานว่า “...ร้านน้ีเปิดให้บริการมานานกว่า 10
ปีแล้ว มีอาหารหลากหลายประเภทให้บริการ ได้แก่ ผัดไท หอยทอด 
ก๋วยเต๋ียวหมูน้ำตก ส้มตำไก่ย่าง อาหารตามส่ัง ขนมถ้วย แคปหมู แต่ท่ี
ข้ึนช่ือเป็นพระเอกของร้านคือ ผัดไทและหอยทอด ซ่ึงเคล็ดลับสำคัญสุดคือ 
การทอดท่ีแห้งและไม่อมน้ำมันน่ันเอง...” โดยป่ินโตสีฟ้าได้ล้ิมลองแล้ว บอก
ได้คำเดียวว่า “แซ่บเว่อร์...”
	 ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ต้ังแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
เพ่ือนสมาชิกท่านใดท่ีสนใจ แวะเวียนอุดหนุนกันได้ท่ีร้านผู้ใหญ่เทพ 82/1 
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สามารถโทรสอบถามเส้นทาง
เพ่ิมเติมได้ท่ี ผู้ใหญ่สุเทพ โทร. 081-428-2963

EM น้ำหมักชีวภาพ 
เทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง

	 EM หรือน้ำหมักชีวภาพ คือของเหลวที่ได้จากการหมักพืชหรือสัตว์โดยใช้จุลินทรีย์
กลุ่มสร้างสรรค์ (EM) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ได้สารบางชนิดที่มีประโยชน์  ซึ่งสูตรการ
ทำน้ำหมักชีวภาพมีมากมายหลายร้อยสูตรขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้และวัตถุประสงค์
การใช้งานแต่ล้วนมีหลักการทำงานเหมือนกันคือ  การนำวัตถุดิบจากพืชหรือสัตว์มาหมัก
กับสารอาหารที่มีความหวานและให้พลังงาน เช่น กากน้ำตาล กากสับปะรด  และเติม
จุลินทรีย์ EM ลงไป เพื่อเร่งกระบวนการหมักให้เร็วขึ้น ทำให้น้ำหมักชีวภาพไม่เน่าบูด 
เสริมประสิทธิภาพของน้ำหมักให้ดียิ่งขึ้น โดยน้ำหมักชีวภาพที่ได้จะมีสีน้ำตาล
	 ด้วยภาคการเกษตรที่ผ่านมามีการนำปุ๋ยเคมีมาใช้กันเป็นอย่างมาก ทำให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ พืชผลทางการเกษตรน้อยลงและด้อยคุณภาพ จึงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางคุณนาวี กำเนิดดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขตบางละมุง จ.ชลบุรี สมาชิกชุมชนแทปไลน์สายใยสัมพันธ์ ในฐานะผู้
นำชุมชนทุ่งกราดจึงได้เข้ารับการอบรมตามที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบังจัดขึ้นเมื่อ 7 ปีที่แล้ว 
โดยคุณนาวีได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพอย่างง่าย และได้มีการต่อยอดนำไปใช้ ในชุม
ชนทุ่งกราด และชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ ใกล้กับแนวท่อแทปไลน์อย่างกว้างขวาง
 สำหรับวัตถุดิบในการทำน้ำหมักชีวภาพ ควรเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใกล้ๆ ตัว ราคาถูก 
ได้แก่
 - ถังพลาสติกที่มีฝาปิดได้สนิท
 - หัวเชื้อ EM  1 ลิตร
 - เปลือกสับปะรด 5 กิโลกรัม
 - น้ำเปล่า 20 ลิตร
 - ถุงตาข่ายสำหรับใส่เปลือกสับปะรด
 - หินหรือก้อนอิฐสำหรับถุงตาข่ายไม่ให้ลอย
	 โดยกระบวนการทำให้ได้ผลจะต้องเน้นที่ความสะอาด โดยใช้วัตถุดิบสะอาด น้ำสะอาด
ภาชนะหมักสะอาด วิธีทำสะอาด เพราะถ้าสกปรกหมายถึงเรากำลังเพราะพันธุ์เชื้อโรค โดยการ

ฉันท์เพื่อน

หมักจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน จากนั้นให้เปิดฝาดู ถ้ามีฝ้าขาวขึ้นในถังหรือน้ำสีขุ่นให้เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีก ถ้าไม่มีถือว่าใช้ได้ ให้ทำการหมักต่อไปอีกราว 1 - 2 เดือน
จากนั้นจึงสามารถนำมาใชป้ระโยชน์ได้ ซึ่งการนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์สำหรับในภาคการเกษตรแล้วส่วนใหญ่น้ำหมกัชีวภาพจะไม่ได้เน้นใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง
แต่เป็นการให้ธาตุอาหารต่างๆ มากกว่า โดยวิธีใช้นำน้ำหมักชีวภาพเจือจางผสมในน้ำ อัตราส่วน 1 ต่อ 100 นำไปรดน้ำซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นด้วยความถี่ทุกๆ 15 วัน หรือจะนำไปฉีดตามใบป้องกันแมลงศัตรูพืชและโรคพืชได้ นับว่าน้ำหมักชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร
สามารถนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ต้นทุนต่ำ ทำง่าย สะดวก ใช้เวลาน้อย ได้ผลเร็ว เหมาะกับยุคเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 เพ่ือนสมาชิกคนใดท่ีสนใจทำน้ำหมักชีวภาพกับคุณนาวี   สามารถสอบถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ท่ี  30/13 ม.8  ต.บางละมุง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หรือโทร. 089-938-8389 หรือผ่านทางแทปไลน์ที่เบอร์ 02-991-9130-59 ต่อ 1114 (คุณสันติ) ได้ตลอดเวลาครับ

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
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	 1. แทปไลน์ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแก่สถานีตำรวจภูธร
หนองแซง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ณ สถานีตำรวจภูธรหนองแซง จ.สระบุรี
	 2. แทปไลน์ จัดงานเสริมความรู้น้องโรงเรียนแนวท่อและคลัง
น้ำมัน ครั้งที่ 2/2557  ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องน้ำมันและความปลอดภัยตาม
แนวท่อ พร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
19 ก.ย. 57 ณ โรงเรียนวัดบ้านนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
	 3. แทปไลน์ โดยคุณถวัลย์ศักดิ์ กราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชนแนวท่อส่งน้ำมัน 
ร่วมจัดงานทอดกฐินแทปไลน์สามัคคีประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 57 ณ 
วัดนพเกล้าพนาราม ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	 4. แทปไลน์ จัดงานแทปไลน์ปันน้ำใจสู่ชุมชนรอบคลังน้ำมันสระบุรี
(ตลาดนัดสุขภาพ ปีที่ 4) โดยมีคุณถวัลย์ศักดิ์ กราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบคลัง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57 ณ 
คลังน้ำมันสระบุรี

เพื่อนสุขภาพ
แสงแดดกับการสร้างกระดูก

	 กระดูกมีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างยิ่ง เพราะกระดูก
เป็นโครงของร่างกายและเป็นที่ยึดเกาะของอวัยวะต่างๆ โดย
กระดูกนั้นมีชีวิตมีการเสื่อมสลายและสามารถสร้างใหม่เพื่อ
ทดแทนของเดิมได้ตลอดเวลา ในกระบวนการนี้อาศัยแคลเซียม
เป็นส่วนประกอบสำคัญ  ซึ่งแคลเชียมจะเข้าสู่ร่างกายได้
เมื่อได้รับวิตามินดีเพียงพอโดยวิตามินดีทีม่ีประสิทธิภาพ
ต้องมาจากธรรมชาตินั่นคือ วิตามินดีที่มาจากแสงแดดนั่น
เอง

	 การรับแสงแดดผ่านทางผิวหนัง นับเป็นวิธีการสร้างวิตามิน
ดีด้วยตัวเองที่ง่ายและประหยัดที่สุด เพราะแสงแดดมีประโยชน์
ต่อสุขภาพของคนเรา เป็นแหล่งวิตามินดีที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่าง
กายดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น  โดยที่แคลเซียมจะ
ทำให้ระบบต่างๆ  ในร่างกายทำงานได้ตามปกติและเสริมสร้าง
กระดูกเพื่อการเจริญเติบโต ผิวหนังคนเราสามารถสร้างวิตามิน
ดีได้เมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลตชนิดดี ซึ่งในการผลิตวิตามินดีนี้
ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้แสงแดดมาก  เพียงแค่ให้แสงแดดส่อง
บริเวณใบหน้า แขน ขาเป็นเวลา 10 -15 นาที สัปดาห์ละ 2-3 
ครั้ง ตลอดทั้งปีนับว่าเพียงพอแล้ว
	 ดังนั้น เพื่อให้กระดูกมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ สิ่งท่ี
เราควรปฏิบัติเป็นประจำคือ ควรหมั่นตากแดด ออกกำลังกาย
กลางแจ้งเป็นประจำ เดินถูกแสงแดดบ้างตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
อาจจะยามเช้าก่อน 9 โมงหรือช่วงบ่ายแก่ๆ จนถึงเย็นก็ได้ 
เพราะเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดไม่แรงและไม่เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนังมากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีป้อง
กันโรคกระดูกพรุนได้ ในอนาคต

ที่มา : www.healthmeplease.com



	 ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆ ตอนเช้า นอกจากจะเป็นการเพิ่มวิตามินซีในร่างกายอย่างดีเลิศ
ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้โรคหวัดแล้ว น้ำมะนาวยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นเพราะจะกระตุ้นการทำงาน
ของลำไส้  อีกทั้งมีการยืนยันว่าน้ำมะนาวยังช่วยทำความสะอาดตับด้วยเพราะจะช่วยล้างสารพิษและขับออก
มาทางปัสสาวะเรียกได้ว่าเป็นการดีท็อกซ์ไปในตัว ดังนั้น ทราบอย่างนี้แล้ว เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงหันมาให้
ความสนใจดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆ ในตอนเช้าเพิ่มขึ้นมากใช่ไหมล่ะครับ ลองมาชงน้ำมะนาวเปรี้ยวจิ๊ดดื่มอุ่นๆ 
สักแก้วยามเช้า จะทำให้ร่างกายสดชื่น สดใสไปตลอดทั้งวัน แถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการครับ

ท่ีมา: health.kapook.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณปลวัชร  ศรีสงคราม 
   ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. คุณสุรัตน์  แสงทองคำ  
   ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3. คุณนัทธพงศ์  ทองแก้ว  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
4. คุณภัคนันท์  วัฒนพล  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
5. คุณวุฒิพงษ์  โสดา  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
6. คุณอุลัย  เสียงเสนาะ  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2991-9130-59 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................นามสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำตอบฉบับที่แล้ว
	 คำถาม : กิจกรรมปันน้ำใจ (ตลาดนัดสุขภาพ) คร้ังท่ี 1/2557 จัดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และจัดข้ึนท่ีใด?
 คำตอบ : จัดข้ึนเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับระบบท่อส่งน้ำมัน และมอบส่ิงของจำ
   เป็นแก่ชุมชน โดยจัดท่ีชุมชนริมคลองหนองระแหง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

    ข่าวดี... เชิญตอบคำถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-409-0229
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

 เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

คำถามฉบับนี้: 
			  แทปไลน์สายใยสัมพันธ์ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่เท่าไร และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
ตอบ ......................................................
.............................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับตามกำหนด
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ...........................................................

ดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์
ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และคลังน้ำมันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย


