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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

"เลี้ยบ"ใหขรก.ทํางานที่บาน 
 

กระทรวงคลังนํารอง มติ"กนง."คงดอกเบี้ย นํ้ามันแตะ130ดอลล 
 

 
"สมัคร"นดัประชุม ครม.เศรษฐกจิ 26 พ.ค. "เลี้ยบ"ดนัแนวทางให ขรก.ทํางานที่บานเพื่อ
ประหยัดพลังงาน ใหคลังประเดิมนํารองตามดวยกระทรวงอื่นๆ กนง.คงดอกเบีย้นโยบายหวง 
ศก.ยังเสี่ยง ปรับสมมติฐานน้ํามันใหมเปน 140 ดอลล รับหากเอาไมอยูอาจเกิดภาวะเงินเฟอ
เรงตวัอยางรุนแรง เผยดอกเบี้ยแทจริงติดลบ 4.5% นําเขาเชื้อเพลงิเขยาหนัก เม.ย.ขาด
ดุลการคา 4.1 หมื่น ล. สูงสุดในรอบ 12 ป ทาํสถิติใหมทะลุ 130 ดอลลาระ 
 
@ "เล้ียบ"ดันขรก.น่ังทํางานที่บาน 
 
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคมวา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี จะเปนประธานประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
วันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อหารือแนวทางรับมือปญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และ
พิจารณามาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ จากนั้นจะนําขอสรุปเขาสูที่ประชุม 
ครม.ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อใหมีผลบังคับใชไดโดยเร็ว 
 
มาตรการที่จะเรงพิจารณานั้น จะประกอบดวย การเพิ่มรายไดของประชาชนเพื่อใหสามารถรองรับกับ
คาครองชีพที่ปรับสูงขึ้น และมาตรการในการจูงใจใหเกิดกการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชพลังงาน 
เพื่อนําไปสูการประหยัดพลังงานในที่สุด โดยในสวนของมาตรการประหยัดพลังงานนั้น ประกอบดวย
การสนับสนนุเกิดการเปลี่ยนแปลงมาใชพลังงานทดแทนทั้งในสวนของภาคขนสง ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมและภาคประชาชน โดยจะใชทั้งแรงจูงใจที่มาจากมาตรการภาษี และการสนับสนุนเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา และเรงรัดใหหันมาใชกาซเอ็นจีวีมากยิ่งขึ้น เพื่อใหตนทุนของระบบขนสงในประเทศปรับ
ลดลงจากระดับ 18-19% ของจีดีพ ี(ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ในปจจุบันไปสูระดับเปาหมายคือ 
8-9% ของจีดพีีภายใน 10 ปขางหนา 
 
"แนวทางในการสงเสริมใหภาคเอกชน และหนวยราชการ ลดการใชพลังงานก็เปนเรื่องเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ โดยกระทรวงการคลังจะนํารองโดยการสนับสนุนใหขาราชการสามารถทํางานที่บานได 
โดยจะเริ่มจากบุคลากรที่ทํางานดานคนควา วิจัย และไมไดมีสวนในการใหบริการประชาชน และวาง
ระบบในการประเมินผล ตรวจสอบผลงานใหชัดเจน คาดวาจะสามารถเหน็เปนรูปธรรมไดในไตรมาส 3 
ของปน้ี และจะนําแนวคิดน้ีไปเสนอกับกระทรวงตางๆ หากสวนราชการใดจะดําเนินการตามกเ็ปนเรื่อง
ที่ดี" นพ.สุรพงษกลาว 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน     ฉบับประจําวันท่ี   22   เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2551     หนา   1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สําหรับแนวคิดของ กทม.ในการเก็บคาธรรมเนียมในการเขาเขตพื้นที่ดานใน กทม.น้ันก็ถือวาเปน
แนวคิดที่ดี ที่ตางประเทศมีการดําเนินการกันมาแลว แตจะตองทําในสวนของพื้นที่มีระบบขนสง
มวลชนที่เอื้ออํานวย แตหากพื้นที่น้ันไมสะดวกในการใชระบบขนสงมวลชนก็อาจจะสรางความลําบาก
ใหกับประชาชนได  
 
@ ยกพลังงาน-อาหารวาระชาติ 
 
นพ.สุรพงษ ยังกลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ "ความทาทายของรัฐบาลไทยทามกลางวิกฤตพลังงานและ
อาหารโลก" ที่ คณะกรรมการเศรษฐกิจสภาหอการคาแหงประเทศไทยจัดขึ้นวา แนวทางที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการเรงดวนคือผลักดันใหเรื่องพลังงานและอาหารเปนวาระแหงชาติ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและศักยภาพในการผลิตใหมีประสทิธิภาพมากที่สุดเพื่อใหเกิดความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงานในระยะยาว แตจะมาสรางปญหาโดยการจํากัดการสงออกเนื่องจากจะสงผลเสียใน
ระยะยาวเปนการบิดเบือนกลไกตลาด เกษตรกรไมไดประโยชนและขาดแรงจูงใจในการผลิต 
 
"การอุดหนุนดานพลังงานแทนที่จะแกปญหาแตจะกลายเปนการสรางปญหา สิ่งที่ควรทําคอืผลักดัน
พลังงานทางเลือกทั้งแกสโซฮอล เรงรัดการใช E85 สนับสนุนรถไฮบริดจ พลังงานจากกาซชีวภาพ 
เพิ่มระบบชลประทานในการจัดการนํ้าโดยจะใชงบประมาณในสวนนี้ 2 แสนลานบาทในอีก 4 ป
ขางหนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลผลิตตอไรใหมากขึ้น" นพ.สุรพงษกลาว 
 
@ ช้ีรวยกระจุกจนกระจายปท.ไมรอด 
 
นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กลาว
วา โอกาสทองของเกษตรกรยังมีอยู เพียงแตรัฐตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบน้ําและการสราง
ระบบปองกันความเสี่ยงในตลาดสินคาเกษตร เพราะราคาสินคาเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ชาวนาไมสามารถรับความผันผวนน้ันได ถา มีสถาบันประกันเงินฝากกําหนดใหชัดเจน จะทําใหความ
มั่นคงทางอาหารของไทยมีความเสี่ยงลดลง เพราะขณะนี ้ยังมีโอกาสในมือเต็มที่ เพียงแตเปนการรวย
กระจุก ที่ประเทศอาจไปไมรอด เน่ืองจากมีคนจนกระจาย รัฐบาลจึงตองเรงดูแล เพราะยิง่ราคาผันผวน
มากเทาไหร ชาวบานก็จะเปนผูเดียวที่จะไดรับผลกระทบเมื่อราคาลงเต็มที่ แตเมื่อราคาสินคาสูงขึ้น ผู
ไดรับประโยชนกลับไมใชชาวนา 
 
@ สอท.ยุใชยาแรงแก-ความเชื่อมั่นวูบ 
 
นายสันติ วิลาสศักดานนท ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยผลการสํารวจ
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนเมษายน 2551 ที่ไดจากการสํารวจ 660 ตัวอยาง 
ครอบคลุม 37 กลุมอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. วา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม อยูที่ 78.8 
ปรบัตัวลดลง จากเดือนมีนาคม 2551 ที่อยูในระดับ 83.2 ซึ่งเปนระดับต่ําสุดในรอบ 7 เดือน ผลจาก
ตนทุนราคาน้ํามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นตอเน่ือง ประกอบกับตนทุนในสวนวัตถุดิบก็ปรับเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 
ซึ่งขณะน้ีนาเปนหวงวา ราคาน้ํามันแพงจะเปนตัวฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจ หากกระทรวงคลังจะ
ออกมาตรการกระตุนรอบใหมจะตองเปนมาตรการที่เปนยาแรงเนื่องจากเศรษฐกิจปจจุบันกําลังอยูใน
บรรยากาศซมึ ทั้งจากปญหาน้ํามัน และบรรยากาศการเมืองที่ไมสูดีนัก 
 
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธาน ส.อ.ท. กลาววา จากผลสํารวจดังกลาวเอกชนไดเสนอแนะตอ
ภาครัฐควรจะตองเรงหาแนวทางแกไขปญหาดานพลังงานอยางยั่งยืนใหกับภาคอุตสาหกรรม ควรเรง
กระตุนเศรษฐกิจผานโครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ (เมกะโปรเจ็คต) ควรพิจารณามาตรการ
ตรึงราคาสินคาพรอมกับการพิจารณาถึงตนทุนของผูประกอบการดวย ควรสงเสริมผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) ดานตางๆ อยางตอเน่ือง และควรเรงสรางเสถยีรภาพดานการเมือง
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการลงทุน 
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@ ธปท.คงดบ.นโยบายเหตุศก.ยังเสี่ยง 
 
นางดวงมณี วงศประทีป ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผย
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วา กนง.มีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 1 วัน ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 3.25% ตอป เน่ืองจากเห็นวาขณะนี้เศรษฐกิจ
ไทยยังคงมีความเสี่ยง ทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟอเพิ่มขึ้นมาก เพราะฉะนั้นจึงตอง
ติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป โดยในการประชุมครั้งน้ีความเสี่ยงดานราคาเพิ่มสูงขึ้นมากจาก
การประชุมครั้งกอน โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับสูงขึ้นจากราคาน้ํามันและอาหารสดที่เรงตัวมาก 
ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวเร็วกวาที่คาด  
 
นางดวงมณีกลาววา การสงผานของราคาน้ํามันที่เรงตัวไปยังตนทุนราคาสินคามีมากขึ้น ซึ่งอาจทําให
เงินเฟอพื้นฐานสูงขึ้นไปไดอีก โดยในเดือนเมษายนอัตราเงินเฟอทั่วไปขยายตัว 6.2% และอัตราเงิน
เฟอพื้นฐานขยายตัว 2.1% โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาน้ํามันดิบดูไบสูงถึงกรณีเลวรายตามที่ ธปท.
สมมติฐานไว จะมีโอกาสใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานขยายตัวสูงกวากรอบเปาหมายในการดําเนินนโยบาย
การเงินที่ 3.5% ในชวงปลายป 2551 เพราะฉะน้ันธนาคารกลางจะตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว
เพื่อดูแลไมใหเงินเฟอกลายเปนปญหาตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  
 
@ ผวาไฮเปอรอินเฟช่ัน-ดบ.แทจริงลบ4.5 
 
นางดวงมณีกลาววา ในการประชุมครัง้น้ี กนง.ไดปรับสมมติฐานราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นจากการประมาณการ
ครั้งกอนมาก โดยสมมติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบในกรณีพื้นฐานเฉลี่ยในปน้ีไวที่ 109.8 ดอลลารสหรัฐ/
บารเรล จากการประชุมครั้งกอนที่ 93 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล สวนสมมติฐานกรณีเลวรายของราคา
นํ้ามันดิบดูไบอยูที่ 140 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล จากการประชุมครั้งกอนที่ 112 ดอลลารสหรัฐ  
 
"จากการประเมินสถานการณมีความเปนไปไดที่เงินเฟอพื้นฐานจะปริ่มๆ แตะกรอบนโยบายการเงินใน
ปลายป เพราะฉะน้ันธนาคารกลางจะตองดูแลภาวะที่ประชาชนคาดการณวาเงินเฟอจะสูงขึ้น ตัวน้ี
สําคัญตองเอาใหอยูไมเชนน้ันจะยิ่งทําใหเงินเฟอสูงมากกลายเปนไฮเปอรอินเฟช่ัน (ภาวะเงินเฟอเรง
ตัวอยางรุนแรง) ดวยซ้ําไป" ผูชวยผูวาการ ธปท.กลาว  
 
นอกจากนี้นางดวงมณีกลาววา อัตราเงินฟอที่เรงตัวมากในระยะนี้สงผลกระทบใหอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่แทจริงสําหรับเงินฝากประจําระยะ 12 เดือน อยูที่ติดลบ 4.54% ซึง่ต่ําที่สุดในรอบเกือบ 3 ป 
หรือตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนเหตุผลให กนง.ตองดูแลเงินเฟอไมใหสูงเกินไป ทั้งน้ี กนง.จะมี
การประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  
 
@ นํ้ามันเขยาขาดดุลเม.ย.6.1หมื่นล.  
 
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย แถลงวา เดือนเมษายน 2551 ไทยขาดดุลการคา 
1,808 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงินบาทขาดดุล 61,279 ลานบาท ทําให 4 เดือนแรกของป 2551 
ไทยขาดดุลการคารวม 2,990 ลานเหรียญสหรัฐ คดิเปนเงินบาท 114,940 ลานบาท เทียบชวง
เดียวกันของปกอนไทยเกินดุลการคา 3,515 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเกินดุล 111,250 ลานบาท โดยใน
เดือนเมษายน 2551 สงออกเปนมูลคา 13,765 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 27% และชวง 4 เดือนแรก
สงออกไดรวม 55,481 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.2% คิดเปน 32.3% ของเปาหมายทั้งป ขณะที่
การนําเขามีมูลคา 15,573 ลานเหรียญ เพิ่มขึ้น 44.4% แตเพิ่มขึ้นจากเดือนมนีาคม 6.6% และชวง 4 
เดือนแรกนําเขารวม 58,471 ลานเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึ้น 39.7%  
 
ทั้งน้ี หากดูสถิติยอนหลัง พบวามูลคาการสงออกเดือนเมษายน ลดลงจากเดือนมีนาคมเล็กนอย แต
ดานนําเขามูลคายังสูงสุดยอนหลังไป 5 ป นับจากป 2546 เชนเดียวกับการขาดดุลการคามูลคา 1,808 
ลานเหรียญ  
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นายศิริพลกลาววา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหไทยขาดดุลการคาสูง เน่ืองจากในเดือนเมษายนไทยนําเขา
เช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 88% เฉพาะราคาน้าํมันดิบนําเขาปรับตัวสูงขึน้ เฉล่ียเดือนเมษายน 2551 อยูที่ 
104.4 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ขณะที่เดือนเมษายน 2550 อยูที่ 64.1 เหรียญ/บารเรล หรือเพิ่มขึ้น 
62.98% และชวง 4 เดือนแรกไทยนําเขาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 73.3% มูลคา 12,566 ลานเหรียญ สวน
กลุมอื่นๆ ก็นําเขาเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 30-35%  
 
@ เช่ือมั่นทั้งปสงออกไดตามเปาหมาย 
 
"เช่ือวาการสงออกทั้งป 2551 จะไดตามเปาหมายที่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ใหนโยบายไวที่ระดับ 15% สวนการนําเขามีความเกี่ยวของกับหลาย
หนวยงาน ซึ่งแตละสวนก็ตองดูแลใหดี กําลังมีการแกไขและบริการจัดการใหดี โดยนายมิ่งขวัญจะ
เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาหารและพลังงาน ในเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม ที่
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อหารือแนวทางแกไขปญหาและออกมาตรการดูแล สวนจะคุมการนําเขาหรือไมก็
ขึ้นอยูกับนโยบาย ตองยอมรับวาเปนหวงเรื่องนํ้ามันแพง เพราะกระทบทั้งทางตรงตอตนทุนและราคา
สินคา ทางออมเพิ่มตนทุนดานขนสงและโลจิสติคส ซึ่งเปนภาระเพิ่มตอผูประกอบการและคาครองชีพ
ของประชาชน" นายศิริพลกลาว  
 
สําหรับการดแูลปญหาเงินเฟอน้ัน นายศิริพลกลาววา กระทรวงพาณชิยกําลังติดตามถึงสถานการณ
ราคาน้ํามันและคาครองชีพท่ีสูงขึ้นวาจะมีผลกระทบตอเงินเฟอเพิ่มขึ้นอยางไร หากเดือนพฤษภาคมนี้ 
เงินเฟอยังขยายตัวเพิ่มขึน้ อาจตองปรับคาดการณเงินเฟอทั้งป 2551 อีกครั้ง หลังจากปรับขึ้นมาแลว
ในเดือนเมษายนจาก 3.5% เปน 5.0-5.5%  
 
ผูสื่อขาวรายงานวา จากการตรวจคนขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก พบวาการขาดดลุการคามูลคา 
1,808 ลานเหรียญ ในเดือนเมษายน 2551 ถือวาสูงสุดในรอบ 12 ป นับจากเดือนเมษายน 2539 ที่
ขาดดุลถึง 2,760 ลานเหรียญ 
 
@ นํ้ามันดิบทุบสถิติทะลุ130ดอลลาร 
 
เอเอฟพีและรอยเตอรรายงานวา ราคาน้ํามันดิบไลตสวีท ซื้อขายในตลาดนิวยอรกเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม ตามเวลาทองถิ่นของสหรัฐอเมริกา ปดตลาด 129.07 ดอลลารตอบารเรล เพิ่มขึ้น 2.02 
ดอลลาร โดยในชวงหน่ึงขึ้นไปสูงถึง 129.60 ดอลลารตอบารเรล ทั้งน้ีนักวิเคราะหระบวุา สาเหตุการ
ปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันมาจากหลายปจจัย ท้ังคาเงินดอลลารที่ออน, ความกังวลวาปริมาณนํ้ามัน
จะไมเพียงพอตอความตองการของตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังเช่ือการคาดการณของหลายฝาย 
อาทิ โกลดแมน แซคส ที่ออกมาระบุเมื่อสองสัปดาหที่ผานมาวา ราคาน้ํามันจะขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร
ตอบารเรล ในอีก 2 ปขางหนา 
 
รายงานขาวเปดเผยวา นอกจากนี้ บทความในหนังสือพิมพเดอะ เยรูซาเลม โพสต ที่ระบุวา 
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบลิยู. บุช ของสหรัฐอเมริกา ตั้งใจจะทําสงครามโจมตีอิหรานกอนจะหมดวาระ
ประธานาธิบดีภายในปน้ี ก็มีสวนทําใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นในฐานะที่อิหรานเปนผูผลิตนํ้ามันราย
ใหญ ขณะเดียวกัน เหตุการณแผนดินไหวในจีนสงผลใหจีนตองการนํ้ามันดีเซลเพื่อไปผลิตพลังงาน
ไฟฟามากขึน้ 
 
สําหรับราคาน้ํามันดิบไลตสวีท ซื้อขายในเอเชียวันที่ 21 พฤษภาคม ยังทรงตัวอยูเหนือ 129 ดอลลาร 
ที่ระดับ 129.04 ดอลลารตอบารเรล เพิ่มขึ้น 6 เซนต ตอมาในการซื้อขายที่ตลาดลอนดอน ราคาได
ขยับขึ้นไปอีกที่ ระดับ 130.47 ดอลลารตอบารเรล 
 
@ ปตท.-บางจากอั้นไมอยูขึ้นดีเซล50ส.ต. 
 
นายชัยวัฒน ชูฤทธิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจนํ้ามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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เปดเผยวา ปตท.ไดตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ํามันดีเซล 50 สตางคตอลิตร มีผลตั้งแตเวลา 05.00 น. 
วันที่ 22 พฤษภาคม สงผลใหราคาดีเซลของ ปตท.อยูที่ระดับ 35.94 บาทตอลิตร เปนการปรับขึ้นตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลก ที่ปรับขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งนํ้ามันดิบและสําเร็จรูปราคาอยูในระดับสูงกวา 
120-132.20 เหรียญสหรฐัตอบารเรล โดยเฉพาะดีเซล ลาสุดปรับตัวขึ้นมาอยูที่ระดับ 161.79 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรล ในขณะที่ราคาขายปลีกยังไมไดสะทอนตามตนทุนดังกลาว โดยการขายดีเซล
ขาดทุนลิตรละ 2.68 บาท 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา บางจากก็ปรับขึ้นราคาน้ํามันดีเซล 50 สตางคตอลิตรเชนเดียวกัน สงผลใหราคา
นํ้ามันดีเซลของ ปตท.และบางจากเทากัน อยูที่ระดับ 35.94 บาทตอลิตร ยังถูกกวารายอื่น 50 สตางค
ตอลิตร 
 
หนา 1 
 


