
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
29.16 - - - 29.61 - 29.66 29.16 - 29.16 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.24 20.24 20.24 20.24 20.24 - 20.24 20.24 20.24 20.24 

แกส๊โซฮอล์ 

(Gasohol) 
 

 
18.04 18.04 - - - - - - - - 

ดีเซล 21.69 18.49 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 25.74 21.54 25.74 25.76 25.74 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
24 Sep 
05:00 24 Sep 

05:00 24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

24 Sep 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบญัชีกลางซอ้มความเขา้ใจแนวทางการ

จัดซ้ือจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน

นายภูมิศักด์ิ  อรัญญาเกษมสุข อธิบดี

ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ก ล่ า ว ว่ า  ต า ม ท่ี

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กําหนด

แนวทางปฏบิติัเก่ียวกบัการเตรียมการจดัซ้ือ

จดัจา้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ. 2560 และตามท่ีสํานักงบประมาณ

กําหนดหลัก เกณฑ์และ เ ง่ือนไขการใช้

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติใน

ก า ร อ นุ มั ติ เ งิ น จั ด ส ร ร  ก า ร บ ริ ห า ร

งบประมาณรายจ่าย และการหกังบประมาณ

รายจ่าย ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใช้

งบประมาณรายจ่ายประจาํงบประมาณ พ.ศ.

2563 ไปพลางก่อน  และเพื่อใหห้น่วยงาน

ของรฐัสามารถก่อหน้ีผูกพนัและเบิกจ่ายเงิน

เส ร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ .2564

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัด

จ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ 

(คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง (7) แห่ง

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 กาํหนดให้

หน่วยงานของรฐัเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้งตาม

ระเบียบฯ ข้อ 11 และเม่ือคณะอนุ

ก ร ร ม า ธิ ก า ร วิ ส า มั ญ พิ จ า ร ณ า ร่ า ง

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดพ้ิจารณาร่าง

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหน่วยงานของ

รฐั      และมีมติเป็นท่ีส้ินสุดแลว้ก่อนเสนอ

สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาวาระ 2 ใหถื้อว่า

หน่วยงานของรัฐน้ัน ได้รับทราบวงเงิน

งบประมาณท่ีจะใชใ้นการจัดซ้ือจดัจา้งตาม

ระเบียบฯอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า 

สาํนักงบประมาณไดก้าํหนดหลักเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการใชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และ

วิ ธีปฏิบัติในการอนุมัติ เ งินจัดสรร การ

บริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก

งบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขการใชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โดย

กําหนดใหห้น่วยงานของรัฐจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ตามความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชจ้่ายหรือก่อหน้ี

ผูกพนัไตรมาส 1 ของปืงบประมาณ พ.ศ. 

2564  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 

ธนัวาคม 2563 โดยจาํแนกเป็นรายเดือนส่ง

ใหส้าํนักงบประมาณอยา่งชา้ภายในวนัท่ี 15 

กนัยายน 2563 ดงัน้ัน  เม่ือหน่วยงานของ

รฐัเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 

11 และดาํเนินการตามท่ีสาํนักงบประมาณ

แจง้หลักเกณฑ์แลว้ เม่ือสํานักงบประมาณ

อนุมติัเงินจดัสรรใหแ้ก่หน่วยรบังบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปืงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หน่วยงานของรัฐ

ย่อมสามารถก่อหน้ีผูกพันภายในวงเงินท่ี

รับทราบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่28 กนัยายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 27,750 27,850 

ทองรปูพรรณ 27,257.68 28,350 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 28 กนัยายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  กนัยายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  25  กนัยายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.2737 31.3678 31.6948 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.6537 39.8107 40.6623 

 

ยโูรโซน EUR 36.3003 36.4115 37.1569 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.4390 29.5498 30.3063 

 

ฮ่องกง HKD 4.0100 4.0278 4.1113 

 

มาเลเซยี MYR 7.4213 7.4657 7.6715 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5785 22.6579 23.2331 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.4643 22.5793 23.3105 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6353 0.6395 0.6638 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9605 2.0250 2.2189 

 

อนิเดยี INR 0.3802 0.3982 0.4589 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.5705 33.6779 34.3848 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.7727 21.8524 22.6689 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.2950 20.3701 20.9758 

 

แคนาดา CAD 23.2521 23.3361 23.8794 

 

สวเีดน SEK 3.4078 3.4267 3.5013 

 

เดนมารก์ DKK 4.8763 4.8949 4.9922 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2634 3.2787 3.3580 

 

จนี CNY 4.5245 4.5580 4.7013 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  กนัยายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่28 กนัยายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 16.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 28.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 16.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 16.0000 

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 16.0000 

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 - 
16.0000 

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 6.5000 7.0000 21.0000 21.0000 16.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

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 6.3013 6.7438 21.8274 23.9984 16.4444 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 16.0000 

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 6.2500 6.2500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5350 7.0295 8.4450 16.7945 22.2391 16.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  กนัยายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท ดีทรัซ จาํกัด 
 

 วันท่ี 23 กันยายน  2563 
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเลขท่ี 72/53 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา 

ซอย9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลบึงยี่โถ่ อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมสํานักงานแห่งใหญ่       

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ี

แนบมาพร้อม 

                                 ขอแสดงความนับถือ 

         จุฑาภรณ ์ ชารินทร ์                       

(  นางสาวจุฑาภรณ ์ ชารินทร ์ )  

                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 

 

 

า 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  กนัยายน   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  กนัยายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  กนัยายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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