
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassolin
e) 

 

 
34.26 - - - 34.71 - 34.76 34.26 - 34.26 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 - 25.34 25.34 25.34 25.34 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

21.14 21.14 - - - - - - - - 

ดีเซล 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 23.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 31.46 31.56 33.34 32.86 33.44 - - - - - 
มีผลตัง้แต่  (Effective 
Date) 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

20 Mar 

05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมศุลกากร ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธี

การศุลกากรทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศนาย

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ช้ีแจงว่า 

กรณีมีกระแสข่าวเ ก่ียวกับการท างานของ

เจ ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรทางไปรษณีย์ จึงขออธิบายถึงขั้นตอน

การปฏิบติังานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย ์ท่ีมี

ขั้นตอนอยูห่ลายประการ เร่ิมตั้งแต่ เมื่อส่ิงของท่ี

ส่งมาจากต่างประเทศ เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะท า

การคดัแยกออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทท่ี 

1 ของยกเวน้อากร ประเภทท่ี 2 ของซ่ึงมีราคา 

FOB รวมกนัไม่เกิน 40,000 บาท (ตอ้งช าระ

อากร) และประเภทท่ี 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากท่ี

กล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี1.การคดัแยก

ส่ิงของท่ีน าเขา้ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะคดัแยกส่ิงของท่ีน าเขา้ทาง

ไปรษณียร์ะหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรและ

จัดเก็บอากร ไดแ้ก่ประเภทท่ี 1 ของยกเวน้

อากร ของท่ีน าเขา้โดยทางไปรษณีย์ระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและ

ค่าประกันภยัไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 

ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตวัอย่างสินคา้ท่ีใชไ้ด้

แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาทางการคา้ 

ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชบญัญัติ

พิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของ

ตอ้งหา้มตอ้งก ากดัประเภทท่ี 2 ของซ่ึงมีราคา 

FOB รวมกนัไม่เกิน 40,000 บาท (ตอ้งช าระ

อากร) ของประเภทน้ีหมายถึงของซ่ึงส่งจากผูส้่ง

คนหน่ึงถึงผูร้บัคนหน่ึงในคราวเดียวกนั หรือเขา้

มาถึงพรอ้มกนั ไมว่า่จะมีจ านวนก่ีหีบห่อ มีราคา 

FOB รวมกนัไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็น

ของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของ ท่ีต้องส่ ง

ตวัอย่างวิเคราะหสิ์นคา้ก่อนปล่อยประเภทท่ี 3 

ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 

2 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินคา้บริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จ ากัด หรือส่งไปท่ีส านักงานหรือ

ด่านศุลกากร เพ่ือปฏิบติัพิธีการศุลกากร2. การ

ปฏิบติักบัส่ิงของท่ีคดัแยก ดงัน้ีประเภทท่ี 1 ของ

ยกเวน้อากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะ

น าส่งท่ีบา้นของ เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรจะเปิด

ตรวจและประ เมิ นค่ าภ า ษีอาก ร ต่อหน้ า

เจา้หน้าท่ี บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ร่วมเปิด

ดว้ยทุกครั้งและเมื่อเปิดตรวจเสร็จส้ินแล้วจะ

ด าเนินการปิดหีบห่อพสัดุ ดว้ยการคาดเทปกาว

พลาส ติก ท่ี มี ข ้อ ค ว ามทั้ ง ภ าษ า ไทย แล ะ

ภาษาองักฤษ “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงาน

ศุ ล ก า ก ร  ร่ ว ม กั บ เ จ ้ า ห น้ า ท่ี ไ ป ร ษ ณี ย ์

EXAMINED/SEALED BY CUSTOMS AND 

POSTAL OFFICERS”ระเภทท่ี 3 ของอ่ืน ๆ 

นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 ของจะ

ถูกเก็บรักษาในโรงพักสินคา้บริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากัด หรือส่งไปท่ีส านักงานหรือด่าน

ศุลกากร เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผูร้ับของ

ตอ้งมาติดต่อท่ีส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย ์

หรือส านักงานหรือด่านศุลกากร ตามท่ีระบุไวใ้น

ใบแจ้งฯ เพ่ือตรวจสอบของพรอ้มเจ ้าหน้าท่ี

ศุลกากร เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะประเมินอากรขา

เขา้และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหากพบว่า

เป็นของตอ้งมีใบอนุญาตน าเขา้ ผูร้ับของตอ้ง

จัดเตรียมใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

     
(ทีม่า:ส านกัขา่วไทย,วนัที ่22 มนีาคม 2564 ) 
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ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,250 25,350 
ทองรปูพรรณ 24,801.76 25,850 

ท่ีมา : สมาคมคา้ทองค า 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที ่19 มีนาคม 2564 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.6355 30.7320 31.0620 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 42.4104 42.5661 43.4436 

 

ยโูรโซน EUR 36.3283 36.4334 37.1824 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 27.9070 28.0075 28.7507 

 

ฮ่องกง HKD 3.9209 3.9381 4.0273 

 

มาเลเซยี MYR 7.3539 7.3968 7.6124 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6360 22.7149 23.2857 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5230 22.6145 23.3891 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6177 0.6225 0.6482 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9787 2.0413 2.2553 

 

อนิเดยี INR 0.3788 0.3981 0.4547 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.8641 32.9708 33.6712 

 

ออสเตรเลยี AUD 23.4324 23.5118 24.3575 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 21.7495 21.8226 22.4590 

 

แคนาดา CAD 24.3636 24.4455 25.0184 

 

สวเีดน SEK 3.5690 3.5877 3.6649 

 

เดนมารก์ DKK 4.8839 4.9025 5.0008 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.5709 3.5856 3.6694 

 

จนี CNY 4.6438 4.6793 4.8258 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 

หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่22  มนีาคม 2564 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

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 25.0000 25.0000 16.0000 

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 16.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 6.7800 6.5300 - 12.2800 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 35.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.2500 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6416 6.2384 6.6888 21.5263 23.7879 16.0000 

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 6.7500 6.7500 - 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 7.4100 6.9159 8.4450 16.7945 22.2391 16.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

บริษัท  ต๊อกโตะ  จ ากัด 

99/26   ซอยประเสริฐมนูกิจ 29  ถนนประเสริฐมนูกิจ  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี   22    มีนาคม   2564 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2564 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ต๊อกโตะ  จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2564  ในวันท่ี   31  มีนาคม  2564  เวลา 10.00  น.  ณ ส านักงานเลขท่ี   99/26  ซอย

ประเสริฐมนูกิจ 29   ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว   เขตลาดพร้าว   กรุงเทพมหานคร

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุด 

          วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2563           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2564          

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                     ขอแสดงความนับถือ 

     จุฬา   พิทยาภินันท ์                               
(  นายจุฬา   พิทยาภินันท)์ 

    กรรมการ 

 
 

บริษทั ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัไดบ้ำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

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

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บักำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

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

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 

 
 

 

บริษัท บิลดอั์พ จ ากัด 

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.  ส านักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 

หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

  

 

 

  



 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


