
Web Site ไทยโพสต 
คลังเปดจายแลกเหรียญกษาปณที่ระลึก 3 วาระ 

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7:43 น. 

 
 

https://www.thaipost.net/general-news/33847/


 

“ธนารักษ” เปดจายแลกเหรียญกษาปณที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ ดีเดยเริ่มจายแรกตั้งแตวันที่1 ธ.ค. 2564 

เปนตนไป 
27 พ.ย. 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกรมธนารักษ

จัดทําเหรียญกษาปณที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 2- บาท ประเภทธรรมดา จํานวน 3 วาระ ดังน้ี 

 

1. เหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป กระทรวงพาณิชย เน่ืองในโอกาสครบ 100 ป กระทรวงพาณิชย ในวันที่ 20 ส.ค. 
2563 เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว โดยมีลวดลายดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องลางมีขอความวา “พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงพาณิชย ลอมรอบดวยลายไทยประดิษฐ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีขอความวา “๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓” เบ้ืองลางมีขอความบอกราคาวา “๒๐ บาท” และขอความวา “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหวาง
ขอความเบ้ืองบน กับเบ้ืองลางทั้งสองขาง 
 

 
 
 



 

2. หรียญกษาปณที่ระลึก 70 ป สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในวันที่ 15 ก.พ. 2563  
เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว โดยมีลวดลาย ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องลางมีขอความวา “พระบาทสมเด็จ     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการ
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองบนมีขอความวา “ครบ ๗๐ ป สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓” เบื้องลางมีขอความบอกราคาวา “๒๐ บาท” และ
ขอความวา “ประเทศไทย” 

 
3. เหรียญกษาปณที่ระลึก 60 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในวันที่ 4 ก.พ. 2563 เพ่ือเปนที่ระลึก 

และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดยมีลวดลาย ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผินพระพักตรทางเบื้องขวา ทรง
ฉลองพระองคสักหลาดพื้นดําปกดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตน ทรง
สายสะพายพรอมดารา เครื่องราชอิสริยาภรณลอดรนาซิยอนาลเดอลาเลฌียงดอเนอร (L’ Ordre National de la Legion d’ 
Honneur) ช้ันกร็องครัว (Grand Croix) ของฝรั่งเศส ภายในวงกลมขอบเหรียญเบื้องลาง มีขอความวา “พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” ดานหลัง กลางเหรียญ
มีรูปตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีขอความวา “ครบ ๖๐ 
ป การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓” เบื้องลางมีขอความบอกราคาวา “๒๐ 
บาท” และขอความวา “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหวาง ขอความเบ้ืองบนกับเบ้ืองลางทั้งสองขาง 
ทั้งนี้ เหรียญกษาปณที่ระลึกทั้ง 3 วาระ เปนเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 32 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15 กรัม จายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พรอมตลับ) โดยผูที่ประสงคจะขอแลก
เหรียญกษาปณที่ระลึกดังกลาว สามารถติดตอขอแลกไดต้ังแตวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เปนตนไป 
 

 

 

 

 



Web Site M2F 
27 พฤศจิกายน 2564 : 11:21 น 

กรมธนารักษเปดจายแลกเหรียญกษาปณที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระเริ่มจายแลก 1 

ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

 

 

 

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกรมธนารักษจัดทาํ
เหรียญกษาปณที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จํานวน 3 
วาระ ดังน้ี 
1" เหรียญกษาปณที่ระลึก ๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย เน่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย ใน
วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังน้ัน เพ่ือนอมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และเผยแพรพระเกียรติคุณของพระองคทาน 
ใหแผไพศาลทั้งภายในและนานาประเทศ โดยมีลวดลาย 
ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองลางมีขอความวา 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” 
ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย ลอมรอบดวยลายไทยประดิษฐ 
ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองบนมีขอความวา “๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓” เบ้ืองลางมี
ขอความบอกราคาวา “๒๐ บาท” และขอความวา “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหวางขอความเบ้ือง
บน กับเบ้ืองลางทั้งสองขาง 
2. เหรียญกษาปณที่ระลึก ๗๐ ป สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เน่ืองในโอกาส 
ครบ ๗๐ ป สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพ่ือนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกลาเจาอยูหัว และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธสาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให
เปนที่รู จักและแพรหลายทั่วไป โดยมีลวดลาย 

 
 
 
 



 
 

 
 

ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองลางมีขอความวา 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ดานหลัง 
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายในวง
ขอบเหรียญเบ้ืองบนมีขอความวา “ครบ ๗๐ ป สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓” เบ้ืองลางมีขอความบอกราคาวา “๒๐ บาท” และขอความวา “ประเทศไทย” 
3. เหรียญกษาปณที่ระลึก ๖๐ ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เน่ืองในโอกาสครบ ๖๐ ป 
การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพ่ือเปนที่ระลึกและ
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอม
เกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหเปนที่รู จักและแพรหลายทั่วไป โดยมีลวดลาย 
ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอม
เกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผินพระพักตรทางเบ้ืองขวา ทรงฉลองพระองคสักหลาด
พ้ืนดําปกด้ินทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตน ทรง
สายสะพายพรอมดารา เครื่องราชอิสริยาภรณลอดรนาซิยอนาลเดอลาเลฌียงดอเนอร (L’ Ordre 
National de la Legion d’ Honneur) ช้ันกร็องครัว (Grand Croix) ของฝรั่งเศส ภายในวงกลมขอบ
เหรียญเบ้ืองลาง มีขอความวา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภายใน
วงขอบเหรียญเบ้ืองบนมีขอความวา “ครบ ๖๐ ป การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓” เบ้ืองลางมีขอความบอกราคาวา “๒๐ บาท” และขอความวา “ประเทศไทย” โดยมี
จุดกลมคั่นระหวาง ขอความเบ้ืองบนกับเบ้ืองลางทั้งสองขางนายประภาศ กลาวตอวา เหรียญกษาปณที่
ระลึกทั้ง 3 วาระ เปนเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 32 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15 กรัม จายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พรอมตลับ) โดยผูที่
ประสงคจะขอแลกเหรียญกษาปณที่ระลึกดังกลาว สามารถติดตอขอแลกได ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
เปนตนไป ไดที่  สวนกลาง 
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944 
• หนวยรับและจายแลกเหรียญกษาปณ ถนนจักรพงษ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109 
• หนวยจายแลกเหรียญกษาปณ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340 
สวนภูมิภาค 
• สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งน้ี สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่กองบริหารเงินตรา 
โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ โทร. 0 2059 4999 
หรือ www.treasury.go.th   
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Web Site ผูจัดการออนไลน 
กรมธนารักษเปดแลกเหรียญกษาปณทีร่ะลกึ โลหะสีขาว 3 วาระ 1 ธ.ค.นี ้
เผยแพร: 26 พ.ย. 2564 18:49   ปรับปรุง: 26 พ.ย. 2564 18:49   โดย: ผูจัดการออนไลน 
 

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กระทรวงการคลังอนุมัติใหกรมธนารักษจัดทํา 
เหรียญกษาปณที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จํานวน 3 วาระ 
ดังน้ี 
           1. เหรียญกษาปณทีร่ะลึก ๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย เน่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ป กระทรวงพาณิชย   
ในวันที่  ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
            2.เหรียญกษาปณทีร่ะลึก ๗๐ ป สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เน่ืองในโอกาส
ครบ ๗๐ ป สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพ่ือนอมสํานึก
ในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 
            3. เหรียญกษาปณที่ระลกึ ๖๐ ป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เน่ืองในโอกาสครบ ๖๐ ป
การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพ่ือเปนที่ระลึกและนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ใหเปนที่รูจัก 
            สําหรับเหรียญกษาปณที่ระลึกทั้ง 3 วาระ เปนเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 
ประเภทธรรมดา มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 32 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15 กรัม จายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท 
(พรอมตลับ) โดยผูที่ประสงคจะขอแลกเหรยีญกษาปณที่ระลึกดังกลาว สามารถติดตอขอแลกไดต้ังแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 เปนตนไป ไดที่สวนกลาง กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี หนวยรับและจาย
แลกเหรียญกษาปณ ถนนจักรพงษ หนวยจายแลกเหรียญกษาปณ ถนนพระรามที่ 6  และสํานักงานธนารักษพ้ืนที่
ทั่วประเทศ 



ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26343
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 13(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ธนารักษ์ออกเหรียญท่ีระลึก20บ.

รหัสข่าว: C-211127004018(27 พ.ย. 64/04:32) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.87 Ad Value: 19,657 PRValue : 58,971 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23321
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เหรียญท่ีระลึก

รหัสข่าว: C-211127009084(27 พ.ย. 64/03:32) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 5.85 Ad Value: 6,435 PRValue : 19,305 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 3735
วันท่ี: อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน - พุธ 1 ธันวาคม 2564
Section: ตลาดเงิน/หน้าแรก

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ธนารักษ์' เล่ือนใช้ราคาประเมินอีก 1 ปี

รหัสข่าว: C-211128022026(27 พ.ย. 64/05:57) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 24.10 Ad Value: 30,125 PRValue : 90,375 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23321
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: กีฬา/หน้าแรก

หน้า: 13(ล่างขวา), 14

หัวข้อข่าว: กรมพลศึกษาสำรวจบางป้ิง

รหัสข่าว: C-211127009140(27 พ.ย. 64/04:25) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 35.03 Ad Value: 77,066 PRValue : 231,198 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 44 ฉบับท่ี: 15966
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'กรมพละ'สำรวจ'บางป้ิง'ผุดสนาม

รหัสข่าว: C-211127020085(27 พ.ย. 64/04:12) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.33 Ad Value: 19,063 PRValue : 57,189 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 3735
วันท่ี: อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน - พุธ 1 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: บ๊ิกทุนยึดท่ีดินริมเจ้าพระยา11 โปรเจ็กต์ 7.3 หม่ืนล้าน

รหัสข่าว: C-211128022037(27 พ.ย. 64/05:27) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 105.13 Ad Value: 131,412.50 PRValue : 394,237.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 3735
วันท่ี: อาทิตย์ 28 พฤศจิกายน - พุธ 1 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: บ๊ิกทุนยึดท่ีดินริมเจ้าพระยา11 โปรเจ็กต์ 7.3 หม่ืนล้าน

รหัสข่าว: C-211128022037(27 พ.ย. 64/05:27) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 105.13 Ad Value: 131,412.50 PRValue : 394,237.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 44 ฉบับท่ี: 5414
วันท่ี: จันทร์ 29 พฤศจิกายน - พุธ 1 ธันวาคม 2564
Section: ดีไลฟ์/หน้าแรก

หน้า: 21(กลาง)

หัวข้อข่าว: มืออาชีพศาสตร์สุขภาพ 'นาฏ ฟองสมุทร' โมเดลต้นแบบท่ีพักผู้สูงอายุ

รหัสข่าว: C-211129023008(27 พ.ย. 64/04:52) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 188.74 Ad Value: 254,799 PRValue : 764,397 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 44 ฉบับท่ี: 5414
วันท่ี: จันทร์ 29 พฤศจิกายน - พุธ 1 ธันวาคม 2564
Section: ดีไลฟ์/หน้าแรก

หน้า: 21(กลาง)

หัวข้อข่าว: มืออาชีพศาสตร์สุขภาพ 'นาฏ ฟองสมุทร' โมเดลต้นแบบท่ีพักผู้สูงอายุ

รหัสข่าว: C-211129023008(27 พ.ย. 64/04:52) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 188.74 Ad Value: 254,799 PRValue : 764,397 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 13 ฉบับท่ี: 631
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 24(กลาง)

หัวข้อข่าว: เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

รหัสข่าว: C-211127063023(27 พ.ย. 64/05:38) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 84.98 Ad Value: 33,992 PRValue : 101,976 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 13 ฉบับท่ี: 631
วันท่ี: เสาร์ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 24(กลาง)

หัวข้อข่าว: เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

รหัสข่าว: C-211127063023(27 พ.ย. 64/05:38) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 84.98 Ad Value: 33,992 PRValue : 101,976 คลิป: สี่สี(x3)



Web Site แนวหนา 
วันจันทร ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 

3 หม่ืนลาน!! จากคมนาคมถึงคลัง บทเรียนของ 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ' 

เม่ือกระทรวงการคลัง โดยนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีมติใหบริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด(ธพส.) อันเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง สรางศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
สวนตอขยาย โซน c ดานทิศใต  วงเงินงบประมาณ 30,000 ลานบาท 

เพ่ือใหหนวยราชการเขาใชพ้ืนท่ีเปนสํานักงานแทนการเชาพ้ืนท่ีเอกชน ซ่ึงจะชวยลดภาระงบประมาณ และเปนการสราง
รายไดใหรัฐเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงาน และการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก ตลอดจน
เปนการใชประโยชนท่ีดินภายในศูนยราชการฯใหเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

แตแลวเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
ไดประกาศรางขอบเขตของงาน หรือ TOR (Term of Reference) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการงานกอสรางอาคาร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขท่ีโครงการ 641 072 065 22 วา ผูยื่น
ขอเสนอตองมีผลงานกอสรางอาคารสํานักงานท่ีมีมูลคาไมนอยกวา 2,250,000,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบบาทถวน)
พรอมแสดงสําเนาสัญญาจางดวย 

 



ขอกําหนดอ่ืนๆยังพอไหว แตพอมาถึงขอ 4 TOR ท่ีระบุวา  (4) ผูยื่นขอขอเสนอผลงานดังกลาว ตองมีผลงานการ
กอสรางอาคารสํานักงานท่ีสรางใหม และไดรับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Environmental Desigh)   ไม
ตํ่ากวาระดับ Gold มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 65,000 ตารางเมตรดวย โดยใหนําสําเนาใบรับรองและเอกสารสัญญาผลงาน
อาคารสํานักงานท่ีไดรับรองมาตรฐานมายื่นกอนวันประกวด 

แตในขอท่ี 21 กลับตรงกันขาม โดยกําหนดวาใหผูรับจางตองดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาคารเขียว
ไทย (TREES) หรือรับการรับรองมาตรฐาน (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy)  ทําให
ผูรับเหมากอสรางเลยสงเสียงกันอ้ืออึงวา มีการล็อคสเปกกันหรือเปลา? 

เพราะจะมีบริษัทท่ีมีคุณสมบัติอาคารเขียว LEED (Leadership in Environmental Desigh) เพียงไมก่ีบริษัทเทานั้นท่ี
มีคุณสมบัตินี้ และบริษัท2-3 บริษัทนี้เทานั้นท่ีวนเวียนรับงานราชการไทย 

ผูสื่อขาวไดเจาะลึกไปดูขอกําหนดเฉพาะงานขอท่ี 21. ก็กําหนดวาผูรับจางจะตองดําเนินงานกอสรางใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับอาคารกอสรางและปรับปรุงโครงการ
ใหม หรือ TREES-NC(Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy -New Construction) จริงๆ เลยต้ัง
ขอสังเกตวา ทําไม? ขอกําหนดงานอยากใหผูกอสรางกําหนดกรอบการทํางานตามสเปก TREES แตเวลากําหนด TOR 
ตองการแคสเปก LEED เทานั้น 

งานนี้อาจจะยาว มีขาววงในวา อาจมีการรองศาลปกครอง รองศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ แถมรองไปท่ี ปปช.
อีกดวย ดังนั้น นาย นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด คงตองคิดใหรอบคอบ
มากหากจะดึงดันกําหนด TOR แคคุณสมบัติ LEED 

ดานนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เคยมีบทเรียนมาแลวเม่ือครั้งเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม อันมีขสมก.เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

ครั้งนั้น ขสมก.เกิดปญหามากมายจาก 2 โครงการใหญท่ีตองดําเนินการ คือ มหากาพยโครงการจัดซ้ือรถเมลเอ็นจีวี 489 
คัน พรอมระบบซอมบํารุงรักษาวงเงิน 4,260 ลานบาท โดนรองเรียนตอศาลปกครองกลางวา มติท่ีประชุมบอรดขสมก.มีการ
ประชุมเท็จ ปนผลมติเพ่ือเปนประโยชนตอบริษัทเอกชนรายหนึ่ง จนศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหทุเลาการบังคับใชสัญญา 

กับกรณีท่ี ขสมก. บอกเลิกสัญญาซ้ือ-ขายรถเมล NGV จํานวน 489 คัน โดยไมชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงศาลปกครองกลาง
มีคําพิพากษา ให ขสมก. ชดใชคาเสียหายใหบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด, บริษัท อาร แอนด เอ คอมเมอรเชียล วิฮีเคิลส เอ
สดีเอ็น บีเอชดี, บริษัท รถยนตเซินหลง (เซ่ียงไฮ) จํากัด และบริษัท เทคโนโลยีพลังงานใหม เปยฟงกวางโจว จํากัด รวมเปน
เงิน 1,159.97 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ตอปของเงินตน 1,147.83 ลานบาท ขสมก.ซ่ึงเจงอยูแลว หนี้เพ่ิมข้ึนอีก 

ยังมีเรื่องระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสพรอมอุปกรณ E-Ticket และเครื่องเก็บเงิน Cash Box บนรถโดยสารประจํา
ทาง 2,600 คัน  มูลคาโครงการรวมท้ังสิ้น 1,665 ลานบาท ท่ียังไปไมถึงไหน เชนกัน บริษัทท่ีดําเนินการไมสามารถทํางานได
ตามสัญญา ในท่ีสุด องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตองบอกเลิกสัญญาโครงการเชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส
พรอมอุปกรณ (E-Ticket) มูลคารวม 1,665 ลานบาท  เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ดวยความระทม เพราะเปนบริษัทใกลชิด
เจานายเหตุการณนี้ผานมาไมก่ีป หลายเรื่องจึงยังคาราคาซัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในวันนี้ วาการกระทรวงการคลัง จะ
ปลอยเรื่องซํ้าซอนหรืออยางไร 

สําหรับนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท ก็ควรทํางานใหมีความโปรงใส ไมมีปญหาภายหลัง จะเติม TREES หรือเกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยเขาไปใน TOR แลวปลอยใหแตละบริษัทแขงขันกันตามกฏระเบียบ แคนี้
ก็สงางามแลว มิฉะนั้นเรื่องยาวถึงโรงถึงศาลแนนอน 



ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23323
วันท่ี: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: อำนาจรัฐ-อิทธิพล?เหล่ียมเล่ห์คอร์รัปชัน

รหัสข่าว: C-211129009092(29 พ.ย. 64/03:40) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 103.47 Ad Value: 227,634 PRValue : 682,902 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23323
วันท่ี: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: อำนาจรัฐ-อิทธิพล?เหล่ียมเล่ห์คอร์รัปชัน

รหัสข่าว: C-211129009092(29 พ.ย. 64/03:40) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 103.47 Ad Value: 227,634 PRValue : 682,902 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 14 ฉบับท่ี: 3572
วันท่ี: จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หุ้น-การเงิน

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: นายกิตติศักด์ิ สุภาควัฒน์

รหัสข่าว: C-211129040021(29 พ.ย. 64/05:31) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 13.19 Ad Value: 19,785 PRValue : 59,355 คลิป: สี่สี(x3)
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