
 สวัสดีครับ กลับมาพบกับ
จุลสารชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 
ประจำาเดือน มกราคม – เมษายน  
2560 กันอีกเช่นเคย  เป็นอย่างไรกัน
บ้างครับท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่ ผ่านมาได้ไปเที่ยว 
หรือไปทำาบุญที่ไหนกันมาบ้าง...ฉบับ
นี้ มาพร้อมกับความหนาวเย็นในช่วง
เทศกาลปีใหม่ แต่ทางภาคใต้นำ้าท่วม 
น่ะครับ อย่างไรเสียทางทีมงานก็ขอ
เอาใจช่วยพี่น้องทางภาคใต้น่ะครับ   
 เนื้อหาชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับนี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ที่
ตั้งใจคัดสรรมาฝากกันครับ เริ่มจาก
เกร็ดความรู้นำาเรื่อง “กล้วยมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ”  มาฝากทุกคนครับ เพื่อน
สุขภาพ นำาเสนอ “อาหารคลีน..คือ
อะไร?” เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกได้หัน
มาทานอาหารคลีนกันเยอะๆ น่ะครับ
สำาหรับท่านสมาชิกท่านใด ได้ผ่านไป
กราบนมัสการ ขอพรพระ หรือมาไหว้
พระเก้าวัด ที่อยุธยา มุมอร่อย โดย
ปิ่นโตสีฟ้าจะพาไปกินกุ้งเผาที่ “กินกุ้ง
ตลาดกลาง @ อยุธยา”   และมีของดี
ให้เลือกซื้อหาอีกมากมายครับ คุยกัน
ฉันท์เพ่ือนฉบับนี้ขอนำาเร่ืองราวของ
บุคคลที่เป็นสมาชิกชุมชนแนวท่อหัน
มาทำาอาชีพ หลังวัยเกษียณโดยเปิดร้าน
อาหาร “ครัวคุณยาย” ย่านลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ  ที่สำาคัญ อย่าลืมตอบคำาถาม
ประจำาฉบับ  สำาหรับฉบับนี้ได้ผู้โชคดี
จากการจับฉลากร่วมตอบคำาถาม 6 ท่าน
ด้วยกัน รอรับรางวัลที่ทีมงานจะจัด
ส่งให้ท่านถึงบ้านกันเลยครับ ทีมบก. 
ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมาโดย
ตลอดครับ

สวัสดีครับ

 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชน
แนวท่อและรอบคลังนำ้�มัน ครั้งที่ 13”  โดยมีคุณ ชลัช บุญหล�ย  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รด้�น
ปฏิบัติก�ร (ตำ�แหน่งขณะนั้น) ปัจจุบัน ท่�นดำ�รงตำ�แหน่ง รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร ให้เกียรติ
เป็นประธ�นในก�รจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ท�งแทปไลน์ได้เชิญทั้งสม�ชิกเก่�และสม�ชิกใหม่
เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้ จำ�นวนทั้งสิ้น 70 ท่�น โดยภ�ยในกิจกรรม มีก�รบรรย�ยให้คว�มรู้เรื่องคว�ม
ปลอดภัยต�มแนวท่อส่งนำ้�มัน และเชิญวิทย�กรม�เล่นเกมเชื่อมคว�มสัมพันธ์ ระหว่�งท่�นสม�ชิก 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 ธันว�คม 2559 ณ โรงแรมทว�ร�วดี รีสอร์ท จ.ปร�จีนบุรี 
 บรรย�ก�ศในง�นเต็มไปด้วยคว�มอบอุ่น สม�ชิกชุมชนทุกท่�น ได้ร่วมง�นเลี้ยงสังสรรค์
และร่วมร้องเพลงกันอย่�งสนุกสน�น ท้�ยนี้ท�งทีมแทปไลน์ต้องขอขอบคุณสม�ชิกชุมชนทุกท่�นเป็น
อย่�งสูงที่ให้เกียรติเข้�ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

“แทปไลน์...สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อและรอบคลังน้ำามัน ครั้งที่ 13”
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คุยกัน “ครัวคุณนาย
@ ลาดกระบัง”
โดย........ ชีพจรลงเท้า

 สวัสดีครับ  คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้  กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึง และ
ห่วงใยเพื่อนๆ สมาชิกชุมชนแนวท่อ เช่นเคยครับ ฉบับนี้ ทีมงานชีพจรลงเท้า ได้มีโอกาสได้ออก
ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกชุมชน ณ ชุมชนร่มเกล้า 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยเป้าหมายของ
ผมอยู่ที่ร้านคุณมาโนช และพี่อี๊ด (ภรรยา) แสงฉาย หรือพี่โนช ของเรานี่เอง !!! ซึ่งการมาของ
ทางทีมงานในครั้งนี้ ทราบมาว่าพี่โนชได้เปิดร้านอาหาร ชื่อ “ครัวคุณนาย” ทางทีมงานจึงได้
มาสัมภาษณ์ เพื่อนำาข้อมูลมาเล่าสู่ให้ท่านสมาชิกให้ได้รับทราบถึงที่มาของ...ธุรกิจ ร้านอาหาร 
ครัวคุณนาย ...... กันครับ
 ชีพจรลงเท้า  : อยากทราบแรงบันดาลใจ หรือที่มาที่มาเปิด ร้านอาหาร ครับ ?
 พี่มาโนช : หลังจากเกษียณอายุ จากงานประจำาผมก็มองหางานอะไรที่จะทำาแก้เหงา
ดีกว่าอยู่เฉย และประกอบกับพี่ โนช เป็นคนชอบทำาอาหารอยู่แล้ว ก็เลยหาทำาเลที่จะเปิดร้าน
อาหาร ตอนแรกได้ทำาเลเป็นสวนอาหารอยู่ย่าน ถนนศรีนครินทร์ แล้วพอดีเจ้าของร้าน “ครัว
คุณนาย” เขาเลิกขายและได้เซ้งร้านให้พี่ โนชดำาเนินกิจการต่อ ก็ได้ย้ายมาขายที่ร้านปัจจุบันนี้ ซึ่ง
เช่าต่อจากเจ้าของเดิม ร้านตั้งอยู่ในทำาเลดีมาก ติดถนนมีที่จอดรถสะดวกสบาย และตั้งอยู่ด้าน
หน้าของบริษัท รับ-ส่ง สินค้า OCS  ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงาน Office และพนักงาน
ขับรถบรรทุกสินค้า ถือว่ามีลูกค้าประจำาอยู่แล้ว และย่านนั้นยังมีหมู่บ้าน และโรงเรียนพานิชย
การเอเซีย ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน นับว่าเป็นทำาเลที่ดีมากครับ ค่าเช่าก็ไม่แพงมาก พี่ โนชบอกว่าอยู่ได้ๆๆ 
สบายมาก ครับ  
 ชีพจรลงเท้า : ประเภทของอาหาร และเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้าน มีอะไรบ้างครับ ????
 พี่มาโนช : พี่ โนชบอกว่าทั้งร้านมีกันแค่ 2 คนคือพี่ โนช และพี่อี๊ด เท่านั้น พี่ โนชเป็นพ่อ
ครัว ปรุงอาหาร พี่อี๊ด อยู่หน้าร้านรับรายการอาหารและเก็บเงิน อาหารเน้นของที่สด ใหม่ทุกวัน 
และจะมีประเภทอาหารป่าก็มี พวกเนื้อเก้ง เนื้อกวาง หมูป่า และกบ อาหารก็จะมีทั้งข้าวราดแกง 
และอาหารตามสั่ง เท่าที่ ได้ลองชิมอาหาร แล้วรสชาติจัดจ้าน มากครับ
 เป็นอย่างไรบ้างกันบ้างครับ สำาหรับร้านอาหาร “ร้านครัวคุณนาย” ของพี่
มาโนช หากสมาชิกท่านใดมีโอกาสได้มาทำาธุระหรือจะตั้งใจมาหาร้าน ครัวคุณนาย 
แถวลาดกระบัง ให้วิ่งเส้นลาดกระบังก็ให้เลี้ยงเข้าถนนเส้นเลียบเลียบมอร์เตอร์เวย์ 
ขับมาถึงซอยชนบท 4 ให้เลี้ยวเข้ามาประมาณ 1.5 กม. ร้านอยู่ซ้ายมือ มีป้ายชื่อร้าน
บอกเด่นชัดครับ หรือถ้าไปไม่ถูก โทรถามทางได้ที่เบอร์มือถือ 089-8102167  พี่โนช
บอกว่า หากสมาชิกท่านใดจะมาให้โทรแจ้งล่วงหน้าน่ะครับ จะได้เตรียมเมนูพิเศษไว้
ต้อนรับครับ ...... เอื๊อกกกก

สวัสดีครับ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
กินกุ้งตลาดกลาง @ อยุธยา

 ถ้าพูดถึงเร่ืองกุ้งแม่นำา้ตัวโต ต้องนึกถึงกุ้งอยุธยา  ท่ีน่ีเค้าข้ึนช่ือ
เร่ืองกุ้งอยู่แล้วครับ มีให้เลือกรับประทานหลายร้าน ไปด้วยกันจะพาไปกินกุ้ง
ท่ี  ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร แหล่งจำาหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของอยุธยาแทบ
ทุกชนิดตลาดกลางอยุธยา มีร้านอาหารหลายร้านโดยเฉพาะเมนูเด็ดท่ีข้ึน
ช่ืออย่าง กุ้งแม่น้ำาเผา ปลาเผา ท่ีมีวางขายเรียงรายต้ังแต่ปากทางเข้าตลาด
ไปจนถึงท้ายตลาด ชอบเจ้าไหนก็เลือกได้ตามความชอบ  กุ้งมีหลายขนาด 
หลายราคา ทางร้านจะใส่บ่อและติดราคาไว้ เลือกได้ตามงบประมาณท่ีมีอยู่
ในกระเป๋าน่ะครับ
 นอกจากกุ้งก็มีอาหารทะเลอย่างอ่ืนด้วย ท้ัง หอย ปู ปลา เลือกส่ัง เลือกทาน
กันได้ตามใจชอบ ร้านท่ีนิยมกินกันกุ้งเพ่ือนแพรว , ร้านจ่านูญ ,  แต่สำาหรับผมเคยทานมา
หลายร้าน รสชาติไม่ต่างกันมากนัก เพราะฉะน้ันเลือกท่ีคนน้อยๆ ไม่แออัดไว้ก่อน คร้ังน้ีลอง
ทานท่ีร้านโชคอำานวย 1  ไม่ผิดหวังครับ น้ำาจ้ิมสุดยอด แซ๊ปเวอร์ อร่อยมาก หอยหวานสดดี
ครับ ไปกันสองคนตา ยาย อาหาร 4 อย่างไม่ถึงพันครับ ถ้าไม่นับรวมน้ำามีฟองด้วย 55555
 ข้อมูลการเดินทาง
 ตลาดกลางอยุธยาเปิดทำาการทุกวัน ต้ังแต่เช้า จนถึงเย็น ต้ังอยู่ถนนสาย
เอเซียขาเข้า ถ้ามาจากบางปะอินไปบางปะหันเลยโลตัสอยุธยาไปจะอยู่ขวามือพอมอง
เห็นตลาดแต่ต้องไปกลับรถไกลนิดนึงครับ ใต้สะพานนครหลวง (เพราะเขาปิดจุดกลับรถ
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรฯ หันตรา) พอกลับมาแล้ว จะเห็นป้ายเขียนว่าตลาด
กลางเพ่ือการเกษตร เล้ียวเข้าไปเลยไม่ผิดหวัง

ท่ีมา : www.paiduaykan.com

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
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เพื่อนสุขภาพ
อาหารคลีน คืออะไร มีอะไรบ้าง
กินคลีนดีต่อสุขภาพอย่างไร?

 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ แทปไลน์ส�ยใย
สัมพันธ์ชุมชนแนวท่อและรอบคลังนำ้�มัน ครั้งที่ 13 ” โดยคุณชลัช บุญหล�ย ผู้ช่วยกรรมก�รผู้
จัดก�รด้�นปฏิบัติก�ร พร้อมด้วยผู้บริห�ร และสม�ชิกชุมชนแนวท่อส่งนำ้�มันเข้�ร่วมกิจกรรม เมื่อ
วันที่ 16-17 ธันว�คม 2559 ณ โรงแรมทว�ร�วดี รีสอร์ท จ.ปร�จีนบุรี
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดพิธีทำ�บุญเนื่องในโอก�สที่
แทปไลน์ครบรอบก�รก่อตั้งก้�วสู่ปีที่ 27 โดยมีคุณชลัช บุญหล�ย รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและเพื่อนพนักง�น เข้�ร่วมกิจกรรมอย่�งพร้อมเพรียง เมื่อวันจันทร์ที่ 9 
มกร�คม 2560
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) สนับสนุนมอบของขวัญวันเด็กแห่ง
ช�ติ ประจำ�ปี 2560 ให้แก่ โรงเรียนรอบคลังนำ้�มันลำ�ลูกก� และคลังสระบุรี โรงเรียนต�มแนวท่อ 
และชุมชนต�มแนวท่อส่งนำ้�มัน
 4. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์)  โดยคุณชลัช บุญหล�ย รักษ�ก�ร
กรรมก�รผู้จัดก�ร และคณะ เข้�ร่วมง�นแถลงข่�วประก�ศผลร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ ประจำ�ปี 
2559 (Thailand Quality Award : TQA) โดยแทปไลน์ได้รับร�งวัล ก�รบริห�รสู่คว�มเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC) เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2560 ณ อ�ค�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม

 สวัสดีครับท่านสมาชิกชมชุนทุกๆ ท่าน เพื่อนสุขภาพฉบับ
นี้จะพาท่านสมาชิกมาพบกับ เรื่องของอาหารการกิน ในปัจจุบันมี
กระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหลายคนคงเคย
ได้ยินคำาว่า “อาหารคลีน” ซึ่งเป็นลักษณะการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งกำาลังได้รับความ
นิยมจากผู้คนในปัจจุบันเป็นจำานวนมาก
 อาหารคลีน คืออะไร

 อาหารคลีน (Clean Food) หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า กินคลีน (Eat 
Clean, Clean Eating) คือ การทานอาหารที่สด สะอาด โดยเน้นการทานอาหาร
แบบธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งและขัดสีด้วยสารเคมีต่างๆ หรือกระบวนการหมัก
ดอง รวมถึงอาหารขยะและอาหารสำาเร็จรูป ที่จะมีปริมาณแป้ง ผงชูรสและโซเดียมใน
ปริมาณสูง
ตัวอย่างของวัตถุดิบที่จะนำามาทำาอาหารคลีน
 1. ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
 2. เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆที่สดและสะอาด
 3. ข้าวกล้องไม่ขัดสี และ ธัญพืชต่าง ๆ
 4. นำ้ามันมะพร้าว หรือ นำ้ามันมะกอก ซึ่งเป็นนำ้ามันชนิดที่มีกรดไขมันชนิดดี 
ใช้แทนนำ้ามันปาล์มได้เลย (แต่แอบราคาสูงกว่าพอควรเลย) และควรใช้ ในปริมาณที่น้อย
 กินคลีน กินอย่างไร
 การทานอาหารคลีนนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า เป็นการเน้นทานอาหาร
จำาพวกผักในปริมาณเยอะๆ แต่แท้จริงแล้วนั้น การกินอาหารคลีนเป็นการทานอาหารให้
ครบสัดส่วน 5 หมู่ โดยเน้นทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน ผักและผลไม้ ให้มีปริมาณที่พอเหมาะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย
 ประโยชน์ของอาหารคลีน
 การทานอาหารคลีน แตกต่างจากอาหารทั่วไป เพราะต้องเลือกอาหารที่
หลากหลายแต่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนัก ดังนั้นผู้ที่ทานอา
หารคลีนจึงได้รับสารอาหาร และคุณค่าทางอาหารครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าอาหารทั่ว
ไปที่ผ่านการปรุงแต่งมาก อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายไม่ได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารอีก
ด้วย ดังนั้นอาหารคลีนจึงส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งยังช่วยให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ครับ

 ที่มา : http://www.เกร็ดความรู้.net/อาหารคลีน/
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 เกร็ดความรู้ฉบับนี้ จะมาแนะนำาเรื่องกล้วยๆ กันครับ
  กล้วยทุกชนิดดีต่อสุขภ�พ แต่กล้วยไข่ดีเป็นพิเศษในเรื่องของส�ร ต้�นอนุมูลอิสระ ที่เร�รู้จักดี คือ เบต้�แคโรทีน 
โดยธรรมช�ติเมื่อเร�อ�ยุม�กขึ้นหรือเกิน 22 ปีไปแล้ว คว�มเจริญเติบโตของร่�งก�ยจะเริ่มหยุดชะงัก คว�มเสื่อมในส่วนต่�งๆ 
ของร่�งก�ยก็เริ่มม�เยือน ช่วงนี้เอง มี 2 สิ่งที่สำ�คัญเกิดขึ้นในร่�งก�ยเร�ซึ่งก็คือ เซลล์ในร่�งก�ยทุกเซลล์ก็จะผลิตอนุมูลอิสระ
ม�กขึ้น และส่วนที่สองคือ คว�ม ส�ม�รถในก�รซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่�งก�ยจะลดลงเรื่อยๆ พร้อมกันนั้น คว�มส�ม�รถใน
ก�รจำ�กัดอนุมูลอิสระ ก็ลดลง ในกล้วยไข่ 1 ขีด มีส�ร เบต้�แคโรทีนถึง 492 มิลลิกรัม

ที่ม�: Just another WordPress.com 

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณณัฐภรณ์ ศรนรินทร์ 
   จ. ชลบุรี
2. คุณน้ำาเพชร ตาดคล้อย    
   จ.พระนครศรีอยุธยา
3. คุณขำา จันทร์เทศ 
   จ.ฉะเชิงเทรา
4. คุณสมพงษ์ จันทร์ส่อง
   จ.พระนครศรีอยุธยา
5. คุณสมศักดิ์ วงษ์แก้ว 
   จ.ชลบุรี
6. คุณ ศรีริวรรณ เพ็ญฉาย 
   จ.สระบุรี

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150 โทรศัพท์ 0-2991-9130-59 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................น�มสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำ ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม :  ผ้�ป่�แทปไลน์ส�มัคคีและถว�ยเทียนจำ�นำ�พรรษ� ประจำ�ปี 2559 
    คำ�ถ�มท่ี 1 จัดข้ึนท่ีวัดใด ? คำ�ถ�มท่ี 2  จังหวัดใด? 
 คำ�ตอบ : 1. จัดกิจกรรมทอดผ้�ป่�ส�มัคคี ณ วัดดอนทร�ย 
   2. จังหวัดฉะเชิงเทร�

    ข่�วดี... เชิญตอบคำ�ถ�มและส่งม�
ร่วมสนุก จับร�งวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หม�ยเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช  ฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-927-3635 
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560  สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 41/พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

คำาถามฉบับนี้: 
คำ�ถ�มที่ 1. กิจกรรม “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ ์  
 ชุมชนแนวท่อฯ จัดขึ้นครั้งที่ เท่�ไหร่ ?
คำ�ถ�มที่ 2. แทปไลน์ครบรอบก�รก่อตั้งก้�วสู่ปีที่
 เท่�ไหร ่?
ตอบ  1 ........................................................             
       2 .........................................................

 เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

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

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

กล้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

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


