
ประเภท 

          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 28.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.99 17.99 - - - - - - - - 

ดีเซล 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.64 26.66 28.64 28.64 28.64 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 05:00 03 Jul 05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมธนารกัษ์ทบทวนกรณีใหเ้อกชนเช่าท่ีดิน

ราชพสัดุในเขตตาํบลเข็กน้อย อาํเภอเขาคอ้ 

จังหวัดเพชรบูรณ์นายยุทธนา หยิมการุณ 

อธิบดีกรมธนารกัษ์ เปิดเผยว่าตามท่ีปรากฏ

เป็นข่าวใหก้รมธนารักษ์ทบทวนการจัดให้

เอกชนเช่าท่ีดินราชพัสดุในเขตตําบลเข็ก

น้อยน้ัน กรมธนารักษ์ขอช้ีแจงว่า ท่ีดินราช

พัสดุในเขตตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาโดยประกาศคณะ

ปฏิวัติ ให้เพิกถอนบางส่วนของอุทยาน

แห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง เ น้ือ ท่ีประมาณ 

20,000 ไร่ เพื่อนํามาขึ้ นทะเบียนเป็นของ

กระทรวงกลาโหม เ ม่ือ ปี  พ.ศ .  2510 

กองทพับกไดอ้พยพชาวไทยภูเขาเผ่ามง้ เขา้

มาอยู่อาศยัในพื้ นท่ีตาํบลเข็กน้อย เน่ืองจาก

มีการสู ้รบและปราบปรามผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ (ผกค.) ในพื้ นท่ีบริเวณเขาคอ้ 

และได้มีการจัดตั้ ง เป็นศูนย์สงเคราะห์

ชาวเขา กอ.รมน. รวมทั้งเป็นท่ีตั้งกองรอ้ย 

ชกส. 31 และหมู่บา้นชาวเขาโดยอยูใ่นความ

ดู แ ล ค ว บ คุ ม ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม 

(กองทพับก) จนเม่ือสถานการณก์ารสูร้บกบั

ผูก่้อการรา้ยคอมมิวนิสต์ในพื้ นท่ีอาํเภอเขา

คอ้ยุติลง จึงมีส่วนราชการต่างๆ เขา้มาใช้

ประ โยช น์ ในพื้ น ท่ี  ร วม ถึ งราษฎร เข้า

ครอบครองทําประโยชน์ในท่ีราชพัส ดุ

ดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากท่ีดินราช

พัส ดุแปลงเข็กน้อยมีปัญหาราษฎรเข้า

ครอบครองทาํประโยชน์ มายาวนาน และไม่

ยินยอมเช่า รวมถึงมีการโตแ้ยง้สิทธิกบัทาง

ราชการมาโดยตลอด ประกอบกบักองทพับก

มิไดใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีราชพสัดุแลว้ กรมธนา

รักษ์จึงไดป้ระสานขอคืนพื้ นท่ีเพื่อนํามาจัด

ใหร้าษฎรท่ีครอบครองทําประโยชน์เช่าให้

ถูกตอ้งตามระเบียบและกฎหมายท่ีราชพสัดุ 

และตั้ งแ ต่ ปี  พ.ศ.2555 เ ป็นต้นมาได้

ดาํเนินการจดัใหร้าษฎรท่ียินยอมเช่าเพื่ออยู่

อาศัย ประกอบการเกษตร และประโยชน์

อย่างอื่น จํานวน 48 ราย ซ่ึงรวมถึงนาย

กุญช์ภัสส์ พัฒนฉัตรรุ่งรุจ ต่อมานายกุญช์

ภัส ส์  พัฒ น ฉัต ร รุ่ ง รุ จ  ไ ด้ ข อ อ นุ ญ า ต

เปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารเช่าท่ีดินจาก

เดิมเช่าเพื่อประกอบการเกษตรเป็นการ

ประกอบกิจการโรงแรมหรืออาคาร ท่ีพกัแรม

และขอนํารถแม็คโครเขา้ไปปรับพื้ นท่ี ซ่ึง

สํา นักงานธนารักษ์พื้ น ท่ี เพชรบู รณ์ ได้

พิจารณาอนุญาตใหด้าํเนินการตามระเบียบ 

เม่ือกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ขอใหต้รวจสอบเก่ียวกับ

การจดัใหเ้ช่าท่ีราชพสัดุบริเวณดงักล่าวว่าอยู่

ในเขตพื้ นท่ีลุ่มน้ําหรือไม่ สาํนักงานธนารกัษ์

พื้ น ท่ี เพชรบูรณ์จึงแจ้งให้นายกุญช์ภัสส ์

พัฒนฉัตร รุ่ ง รุ จ  ระ งับการดํา เ นินการ

ปรับปรุงพื้ นท่ีไวก่้อนจนกว่าจะมีการตรวจ

ความชดัเจนเก่ียวกบัพื้ นท่ีดงักล่าว อย่างไรก็

ตาม กรมธนารักษ์ยินดีใหค้วามร่วมมือกับ

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จงัหวดัเพชรบูรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหากรณีดงักล่าวต่อไป 

     
(ทีม่า:สํานกัขา่วไทย,วนัที ่03 กรกฎาคม 2563) 
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E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,050 26,150 

ทองรปูพรรณ 25,574.92 26,650 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   04  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  03 กรกฎาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.8539 30.9462 31.2842 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.2227 38.3785 39.2281 

 

ยโูรโซน EUR 34.4895 34.6009 35.3408 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.4516 28.5584 29.3197 

 

ฮ่องกง HKD 3.9557 3.9737 4.0570 

 

มาเลเซยี MYR 7.1159 7.1592 7.3614 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9541 22.0336 22.5907 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.8386 21.9541 22.6589 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6112 0.6153 0.6395 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0019 2.0582 2.2671 

 

อนิเดยี INR 0.3680 0.3871 0.4427 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.4505 32.5565 33.2504 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.0753 21.1525 21.9350 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.8811 19.9565 20.5571 

 

แคนาดา CAD 22.5846 22.6667 23.1968 

 

สวเีดน SEK 3.2835 3.3008 3.3761 

 

เดนมารก์ DKK 4.6277 4.6454 4.7429 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2103 3.2247 3.3059 

 

จนี CNY 4.3076 4.3390 4.4718 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   04  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่04 กรกฎาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 18.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 20.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 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 
6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 9.9000 - 

18.0000 
ทิสโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.4500 6.5250 6.6500 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) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6900 6.3145 6.7600 21.8274 23.5774 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 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.4500 6.4500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5550 7.0477 8.4450 16.7945 22.2391 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  4 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 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  4 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  4 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  4 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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