
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
24.36 - - - 24.81 - 24.86 24.36 - 24.36 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 - 15.44 15.44 15.44 15.44 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
15.04 15.04 - - - - - 15.04 - - 

ดีเซล 18.49 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 22.34 21.74 21.76 23.74 23.74 23.74 - 
 

- 
 

- - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

 24  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญ ชีกลาง ห่ว งใยข้า ราชการและ

ลูกจา้งประจําท่ีจะเกษียณอายุราชการ ใน

ปีงบประมาณ พ .ศ .  2564 เ ร่ ง

ประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกสรา้งการรบัรูแ้ละสรา้ง

ความเขา้ใจในวิธีการการยื่นขอรับบําเหน็จ

บํ า น า ญ ล่ ว ง ห น้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 

Filing) เพื่อใหไ้ดร้บับาํเหน็จบาํนาญและสิทธิ

สวัสดิการต่อเน่ือง ภายหลังเกษียณอายุ

ราชการนางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รอง

อ ธิบ ดีกรมบัญ ชีกลาง  ในฐานะ โฆษก

กรมบัญ ชี กลา ง  เ ปิ ด เผย ว่ า  ร ะ เ บี ยบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยการขอรับและการ

จ่ายบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2527 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 6 วรรคสอง กาํหนด

กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะ

เกษียณอายุ ใหย้ื่นคาํขอรบับําเหน็จบํานาญ

ล่วงหน้าได ้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวนัครบ

เก ษียณอา ยุ  กรมบัญ ชี กลาง ในฐานะ

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบดา้นการขอรบัและการ

จ่ายบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ ไดพ้ัฒนา

ระบบบําเหน็จบํานาญและวิธีปฏิบัติในการ

ยื่นขอรบับําเหน็จบาํนาญ โดยใหข้า้ราชการ

และลูกจ้า ง ท่ีพ้นจากราชการยื่นขอรับ

บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 

Filing) หรือ ระบบ e-filing แทนการยื่น

ขอรบับาํเหน็จบาํนาญทางเอกสาร  ซ่ึงผูย้ื่น

เร่ืองขอรับบําเหน็จบํานาญสามารถติดตาม

ความคืบหน้าการปฏบิติังานของส่วนราชการ

และกรมบัญ ชีกลางได้ตลอดเวลาผ่าน

ช่องทางดังกล่าว “ขอประชาสัมพันธ์ให้

ขา้ราชการและลูกจ้างประจําท่ีจะพ้นจาก

ราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยืน่คาํขอรบั

บําเหน็จบํานาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบ

เกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบําเหน็จ

บํานาญต่อส่วนราชการเจา้สังกัด หรือยื่น

ขอรับบํา เหน็จบํานาญด้วยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 

Filing) หรือ ระบบ e-filing ซ่ึงการยื่นขอรบั

บําเหน็จบํานาญล่วงหน้าดังกล่าว จะทําให้

ข ้า ร า ช ก า ร แล ะ ลู ก จ้า ง ป ร ะ จํ า ผู้ ท่ี จ ะ

เกษียณอายุราชการ ไดร้ับบําเหน็จบํานาญ

และสิทธิสวัสดิการต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

ระบบ e-filing ยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลเก่ียวกบัสิทธิในการไดร้บัเงินบาํเหน็จ

บาํนาญและเงินอื่นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทางราชการ

จ่ายให้ด้วยความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถ้วน และยังสามารถตรวจสอบและดู

ขอ้มูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบํานาญราย

เดือนและรายปี พิมพห์นังสือรบัรองภาษีหกั 

ณ ท่ีจ่าย ของตนเองได้อีกด้วย” โฆษก

กรมบญัชีกลาง กล่าว 

 

 

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่24  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,150 26,350 

ทองรปูพรรณ 25,681.04 26,850 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 25 เมษายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   25  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  24 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2339 32.3294 32.6694 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.4022 39.5454 40.4137 

 

ยโูรโซน EUR 34.7814 34.8932 35.6380 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6688 29.7768 30.5585 

 

ฮ่องกง HKD 4.1391 4.1551 4.2363 

 

มาเลเซยี MYR 7.2558 7.2940 7.4986 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.3899 22.4677 23.0122 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.2773 22.3823 23.0913 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6238 0.6280 0.6521 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9475 2.0000 2.2009 

 

อนิเดยี INR 0.3752 0.3929 0.4517 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.0607 33.1664 33.8634 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.0312 20.0994 20.8990 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.0277 19.0991 19.6991 

 

แคนาดา CAD 22.5496 22.6307 23.1539 

 

สวเีดน SEK 3.1645 3.1816 3.2551 

 

เดนมารก์ DKK 4.6646 4.6819 4.7779 

 

นอรเ์วย ์ NOK 2.9909 3.0104 3.0896 

 

จนี CNY 4.4893 4.5196 4.6452 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   25  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 25  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.1000 5.4750 6.1000 18.0000 21.1000 18.0000 

กรุงไทย 6.2200 5.3750 6.3450 16.3450 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.2200 5.6000 6.1000 21.5000 23.5000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.0950 5.3750 6.3450 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.3000 5.8300 6.3000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.2750 6.2500 6.6300 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 7.7000 7.4750 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.6500 6.6000 6.9750 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.0000 6.2500 7.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.7500 7.2750 21.0000 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 7.7500 7.7500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 7.6250 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.8482 6.4108 6.9456 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.3750 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.0000 8.0000 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 6.7500 6.7500 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.2500 8.0000 8.2500 11.7500 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 7.2500 7.2500 - 15.0000 19.5000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.7000 7.1568 8.5750 16.8173 22.3755 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

บริษัท  ภูเก็ต  บีแซดเอช ไดวิ่ง  จาํกัด 
 

 

 วันท่ี   25  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563  

ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 น. ณ   บ้านเลขท่ี116/3   ถนนพิศิษฐก์รณีย ์  ตาํบล

ป่าตอง  อาํเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุนของบริษัท                         

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5       

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น        

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       สิยาภรณ ์   กัลยานาม                                     

(  นางสาวสิยาภรณ ์  กัลยานาม  )   

      กรรมการ 

 

 

 

บริษทั สํานักงาน บีเอฟเอ จาํกดั 

รับสมัครทีมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 
คณุสมบตั:ิ 1 กาํลงัศกึษา หรอื สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาบญัชี 
2 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สามารถปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัไดบ้างเวลา 
4 มีความกระตือรอืรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จาํกดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 กาํลงัศกึษา หรอื สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขา

บญัชี 
2 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บัการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
4 มีความกระตือรอืรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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