
ปีท่ี: 19 ฉบับท่ี: 3267
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน - พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ธนารักษ์ ยืดใช้ราคาประเมินท่ีดินต่ออีก1ปี ไปใช้ราคาใหม่ 1 ม.ค.66

รหัสข่าว: C-211126017019(26 พ.ย. 64/05:58) หน้า: 1/1

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 26.16 Ad Value: 26,160 PRValue : 78,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 2154
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน - พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 25(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ธพส. คว้ารางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐ...

รหัสข่าว: C-211126031031(26 พ.ย. 64/03:57) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 108.24 Ad Value: 51,955.20 PRValue : 155,865.60 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 2154
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน - พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 25(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ธพส. คว้ารางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐ...

รหัสข่าว: C-211126031031(26 พ.ย. 64/03:57) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 108.24 Ad Value: 51,955.20 PRValue : 155,865.60 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 14 ฉบับท่ี: 3571
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-211126040045(26 พ.ย. 64/04:34) หน้า: 1/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 106.94 Ad Value: 128,328 PRValue : 384,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 14 ฉบับท่ี: 3571
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-211126040045(26 พ.ย. 64/04:34) หน้า: 2/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 106.94 Ad Value: 128,328 PRValue : 384,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 14 ฉบับท่ี: 3571
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-211126040045(26 พ.ย. 64/04:34) หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 106.94 Ad Value: 128,328 PRValue : 384,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



Web Site ไทยโพสต 
25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:32 น. 

‘อาคม’ ยันฐานะยังปกไรแววถังแตกหลังโซเชียลแชรคราบสีแดงอาบเศียร
พระคลังชี้เปนรางราย 

 
 

“อาคม” ยันฐานะคลังยังปก ไรแววถังแตก ช้ีทุกอยางอยูท่ีจิตใจ ระบุหากทําดีก็มีความม่ันคง หลังโซเชียลแชรรูป
พระคลังมหาสมบัติองคจําลองเกิดคราบสีแดงไหลอาบพระเศียร ลือเปนรางราย หว่ันคลังถังแตกหลังเก็บรายไดวืดเปา 
 25 พ.ย. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กลาวถึงกรณีท่ีมีกระแสขาววา เทวรูปพระคลัง ในพระ
คลังมหาสมบัติ องคจําลอง ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณกระทรวงการคลังนั้น เกิดคราบสีแดงคลายเลือดไหลอาบตั้งแตบนพระเศียร
ลงมากลางพระพักตรไหลผานพระอุระลงไปปลายพระบาทจนถึงฐาน เหมือนมีคนจงใจเอาเลือดหรือสีไปปาย สรางความ
หวาดวิตกใหบรรดาขาราชการและประชาชนท่ีพบเห็น และมีการวิพากษวิจารณไปตาง ๆ นานาวา จะเปนลางราย หรือ
เกิดอาเพศข้ึนในประทรวงการคลัง หรือกระทรวงการคลังจะถังแตก หลังจากท่ีผานมามีปญหาเรื่องการจัดเก็บรายไดไม
เพียงพอตอรายจาย วา เรื่องนี้อยูท่ีจิตใจของเรา หากเราทําดี ก็มีความม่ันคง “ประเด็นท่ีลือกันวากระทรวงการคลังจะถัง
แตกนั้น ขอยืนยันเลยวาปจจุบันกระทรวงการคลังไมมีปญหาเรื่องฐานะทางการคลังแตอยางใด” นายอาคม ระบุ สําหรับ
เทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเปนองคจําลองนั้น มีลักษณะเปนเทวดาหลอยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช สวมมงกุฎ
ยอดชัย พระหัตถขวาถือพระขรรค พระหัตถซายถือดอกบัว ประดิษฐานบนพระวิมานบริเวณลานพระบรมราชานุสรณ 
รัชกาลท่ี 5 อยูฝงซายมือประตู 2 ทางเขากระทรวงการคลัง เปนท่ีต้ังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจํากระทรวง อาทิ องคพระพรหม 
ศาลพระภูมิเจาท่ี เทวรูปพระคลัง พระบรมราชานุสรณ รัชกาลท่ี 5 โดยขาราชการและประชาชนมักมาสักการะกราบไหว
ขอพรเพ่ือใหประสบความสําเร็จ กาวหนา และทุกครั้งท่ีมีการแตงตั้ง รมว.การคลังรมช.การคลัง รวมถึงการแตงต้ัง
ขาราชการ ตั้งแตตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมตาง ๆ ก็จะมากราบสักการะเพ่ือความเปนสิริมงคล 

https://www.thaipost.net/economy-news/32763/


Web Site สยามรัฐ 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.21 น. 

" อาคม" ยัน "คลัง" ไรแววถังแตก โซเชียลแชรคราบสีแดงอาบเศียรพระคลัง 
 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กลาวถึงกรณีท่ีมีกระแสขาววา เทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 
องคจําลอง ซ่ึงต้ังอยูในบริเวณกระทรวงการคลังนั้น เกิดคราบสีแดงคลายเลือดไหลอาบต้ังแตบนพระเศียรลงมากลาง
พระพักตรไหลผานพระอุระลงไปปลายพระบาทจนถึงฐาน เหมือนมีคนจงใจเอาเลือดหรือสีไปปาย สรางความหวาด
วิตกใหบรรดาขาราชการและประชาชนท่ีพบเห็น และมีการวิพากษวิจารณไปตาง ๆ นานาวา จะเปนลางราย หรือเกิด
อาเพศข้ึนในประทรวงการคลัง หรือกระทรวงการคลังจะถังแตก หลังจากท่ีผานมามีปญหาเรื่องการจัดเก็บรายไดไม
เพียงพอตอรายจาย วา เรื่องนี้อยูท่ีจิตใจของเรา หากเราทําดี ก็มีความม่ันคง "ประเด็นท่ีลือกันวากระทรวงการคลังจะ
ถังแตกนั้น ขอยืนยันเลยวาปจจุบันกระทรวงการคลังไมมีปญหาเรื่องฐานะทางการคลังแตอยางใด" 
 สําหรับเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเปนองคจําลองนั้น มีลักษณะเปนเทวดาหลอยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช 
สวมมงกุฎยอดชัย พระหัตถขวาถือพระขรรค พระหัตถซายถือดอกบัว ประดิษฐานบนพระวิมานบริเวณลานพระบรม
ราชานุสรณ รัชกาลท่ี 5 อยูฝงซายมือประตู 2 ทางเขากระทรวงการคลัง เปนท่ีต้ังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจํากระทรวง อาทิ 
องคพระพรหม ศาลพระภูมิเจาท่ี เทวรูปพระคลัง พระบรมราชานุสรณ รัชกาลท่ี 5 โดยขาราชการและประชาชนมักมา
สักการะกราบไหวขอพรเพ่ือใหประสบความสําเร็จ กาวหนา และทุกครั้งท่ีมีการแตงต้ัง รมว.การคลังรมช.การคลัง 
รวมถึงการแตงต้ังขาราชการ ต้ังแตตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมตาง ๆ ก็จะมากราบสักการะเพ่ือความ
เปนสิริมงคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 24688
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: 'อาคม'โต้ข่าวลางร้าย'คลัง'ส่อถังแตก ล่ันกระทรวงฯไม่มีปัญหาวินัยการเงิน

รหัสข่าว: C-211126021000(26 พ.ย. 64/04:34) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 32.92 Ad Value: 27,982 PRValue : 83,946 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



Web Site สยามรัฐ 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.33 น. 

“ ขุนคลัง” เปดสถานีชารจไฟรถ EV สําหรับรถราชการ นํารองสาขากระทรวงการคลัง 

 

 

เม่ือวันท่ี 24 พ.ย.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปนประธานในการเปดสถานีอัดประจุไฟฟา EleX by EGAT สาขา
กระทรวงการคลัง เพ่ือใชชารจไฟฟาสําหรับรถยนตของทางราชการ พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับขาราชการและ
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการท่ีกระทรวงการคลัง ถือเปนการนํารองติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟาเชิงพาณิชยในสถานท่ีราชการ
เปนแหงแรกของไทยดวย 
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปดเผยวา กระทรวงการคลังไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายยาน
ยนตไฟฟาแหงชาติ ท่ีมีนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปนประธาน ใหเรงพิจารณา
มาตรการภาษีท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา (EV) ท้ังหวงโซการผลิต เริ่มตง
แตการผลิตแบตเตอรี่เปนตนไป รวมถึงอาจตองมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา เพ่ือรองรับการใชงานรถยนต EV ในระยะตอไป อีกท้ังยังตองมี
มาตรการหรือกลไกท่ีเขาไปชวยเพ่ือสนับสนุนใหราคารถยนต EV ลดลง จากปจจุบันท่ีมีราคาแพง เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการใช
งานมากข้ึน เบื้องตนอาจดําเนินการเปนลักษณะเงินกองทุน สวนรายละเอียดคงตองรอคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟา
แหงชาติพิจารณา 
 
 



 
 "สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตองตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ท่ีปจจุบันท้ังไทยและท่ัวโลกมุงนโยบายในการ
ลดปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้นภาคการเงินก็ตองเดินหนาสนับสนุนธุรกิจใหมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางการใหสินเชื่อ
สําหรับผูลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมรถ EV" นอกจากนี้ ตองมีมาตรการสนับสนุนใหไทยซ่ึงปจจุบัน
เปนเจาแหงการผลิตรถกระบะ น้ําหนัก 1 ตัน เริ่มมีการผลิตรถกระบะแบบไฟฟา จากขณะนี้ท่ีเริ่มมีคายรถยนตบางแหงมีการ
นําเขารถกระบะประเภทดังกลาวมาบางแลว แตยังไมมีสายการผลิตในประเทศ ดังนั้นเง่ือนไขในการนําเขารถกระบะไฟฟา
ระยะแรกอาจตองเพ่ิมเรื่องการสนับสนุนการผลิตในประเทศไทยเขาไปดวย โดยตองไปดูโครงสรางภาษีท่ีจะสนับสนุนใหเกิด
การลงทุนรถกระบะไฟฟา เพ่ือใหไทยยังคงเปนศูนยกลางการผลิตรถกระบะ ซ่ึงท่ีผานมามีทางการผลิตเพ่ือขายในประเทศและ
การสงออก "นายกฯมอบนโยบายวาใหสวนราชการเริ่มตนการใชรถยนตไฟฟา ผานการจัดซ้ือจัดจางรถยนตของสวนราชการท่ี
ในแตละปมีจํานวนมาก ท้ังรถกระบะ รถตู และรถยนตสวนบุคคล ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจางก็คงเปนไปตามนโยบายทยอย
ดําเนินการ เพราะปจจุบันยังไมมีรถไฟฟาแบบ 100% อาจจะตองเริ่มในสวนท่ีมีกอนเชน รถสวนบุคคลท่ีใชในราชการ" 
น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะผูแทนกระทรวงพลังงานกลาววา สถานี EleX by EGAT สาขา
กระทรวงการคลังนั้นเปนสถานีอัดประจุไฟฟาแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตตจํานวน 2 เครื่อง โดย กฟผ.เปนผู
ลงทุนและดูแลบริหารจัดการตลอดอายุการใชงาน 
 ท้ังนี้ กฟผ.รวมกับเครือขายพันธมิตรจากหลายภาคสวน พัฒนาและติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา ภายใตชื่อ "Elex by 
EGAT" ดําเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาบนถนนหลักและในพ้ืนท่ีเมือง (In-Town) เชน หางสรรพสินคา สถานท่ีเลนกีฬา 
รานอาหารแลว 15 สถานีท่ัวประเทศ รวมถึงในอนาคตไดวางแผนติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟาเพ่ิมเติมอีกสําหรับภาคธุรกิจ
ขนสง และอ่ืนๆ โดยคาดวาในชวงสิ้นป 2564 ถึงตนป 2565 จะสามารถขยายสถานี ทําใหมีจํานวนเพ่ิมเปน 40-50 สถานี 
และในปหนา จะขยายสถานีอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาจากความตองการใชและปริมาณรถยนตอีวีเปนหลัก เพ่ือสนับสนุนให
เกิดการเปลี่ยนผานและกระตุนใหเกิดการใชยานยนตไฟฟามากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีท่ี: 26 ฉบับท่ี: 9145
วันท่ี: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: คนละคร่ึงสะพัดแตะ1.72แสนล. คลังปัดถังแตก!

รหัสข่าว: C-211126008019(26 พ.ย. 64/05:11) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 34.54 Ad Value: 25,905 PRValue : 77,715 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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