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นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววาโครงการบานธนารักษประชารัฐ
มีกรอบการดำเนินโครงการในหลักการเดียวกับกรอบการดำเนินโครงการบานประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2559 และคณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค
1) เพือ่ ใหเจาหนาทีข่ องรัฐและประชาชนทีไ่ มเคยมีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ าศัยมากอนไดมที อ่ี ยูอ าศัยเปนของตนเองบนทีด่ นิ
ราชพัสดุ ในระดับราคาไมเกิน 1 ลานบาท
2) เพือ่ ใหเจาหนาทีข่ องรัฐมีทอ่ี ยูอ าศัยเปนการชัว่ คราว
3) เพือ่ ใหผทู ต่ี อ งการซอมแซมและหรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัยทีป่ ลูกสรางบนทีด่ นิ ราชพัสดุในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
4) เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจของประเทศผานการพัฒนาโครงการดานอสังหาริมทรัพย
2. ประเภททีอ่ ยูอ าศัย
ที่อยูอาศัยทุกประเภทที่ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุที่มีราคาไมเกิน 1,000,000 บาทตอหนวย รวมถึงการซอมแซมและ
หรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัยทีป่ ลูกสรางบนทีด่ นิ ราชพัสดุทม่ี วี งเงินไมเกิน 500,000 บาทตอหนวย
3. ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลา 5 ป นับตัง้ แตวนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
4. กลุม เปาหมาย
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอน รวมทั้งผูที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติม
ทีอ่ ยูอ าศัยทีป่ ลูกสรางบนทีด่ นิ ราชพัสดุ
5. คุณสมบัตผิ มู สี ทิ ธิเขารวมโครงการฯ
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอน รวมทั้งผูที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติม
ที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสินทำหนาที่คัดกรองคุณสมบัติผูมีสิทธิ
เขารวมโครงการ
6. มาตรการสินเชือ่
1) สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย (Pre Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รวมกันจัด
วงเงินสินเชือ่ ประมาณ 4,000 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ ผอนปรน ระยะเวลาการกูไ มเกิน 2 ป เพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ ใหผปู ระกอบการ
และหรือบริษทั ธนารักษพฒ
ั นาสินทรัพย จำกัด ทีเ่ ขารวมพัฒนาโครงการ
2) สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย (Post Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รวมกันจัดทำโครงการสินเชือ่
อัตราดอกเบีย้ ผอนปรนพิเศษ วงเงินสินเชือ่ ประมาณ 5,000 ลานบาทระยะเวลาการกูไ มเกิน 30 ป และผอนปรนการกำหนดอัตราสวน
รายจายในการชำระหนีต้ อ รายไดตอ เดือน (Debt Service Ratio : DSR) หรืออัตราสวนภาระผอนชำระหนีร้ วมตอรายไดสทุ ธิรวม
(Debt to Income Ratio : DTI) ตามทีธ่ นาคารกำหนด โดยมีวงเงินสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ ไมเกิน 1,000,000 บาท
ตอหนวย และวงเงินสินเชือ่ เพือ่ การซอมแซมและหรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ ไมเกิน 500,000 บาทตอหนวย
7. โครงการนำรอง
เพือ่ ใหการดำเนินการโครงการบานธนารักษประชารัฐ สามารถดำเนินการไดทนั ที จึงไดกำหนดโครงการนำรองป พ.ศ. 2559
บนทีด่ นิ ราชพัสดุทอ่ี ยูใ นความครอบครองของกรมธนารักษ จำนวน 6 แปลง เนือ้ ที่ 105-0-86 ไร ดังนี้
แปลงที่

หมายเลขทะเบียน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่
(ไร-งาน-วา)

1

กท. 5050

สามเสนใน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

3-0-10

2

กท. 2615

สานเสนใน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

2-1-48

3

ชม. 35, 1698

ชางคลาน

เมือง

เชียงใหม

9-3-33

4

อ.ชร. 31

ศรีคำ้

แมจนั

เชียงราย

30-0-00

5

พบ. 260

ชะอำ

ชะอำ

เพชรบุรี

29-3-95

6

พบ. 261

ชะอำ

ชะอำ

เพชรบุรี

30-0-00

8. กรอบแนวทาง
โครงการบานธนารักษประชารัฐ กรณีการปลูกสรางทีอ่ ยูอ าศัยใหม มี 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 โครงการเชาระยะสัน้ (Rental) เปนโครงการทีใ่ หผปู ระกอบการลงทุนกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เพือ่ จัดให
เจาหนาทีข่ องรัฐเชาพักอาศัยเปนรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) พืน้ ทีโ่ ครงการ - ทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงที่ 1 และ 2
2) มีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน ในวันทีย่ น่ื ขอรับสิทธิ

3) คาเชาอาคารชุดพักอาศัยไมเกิน
เดือนละ 4,000 บาทตอหนวย และสามารถ
ปรับปรุงคาเชาเพิม่ ขึน้ ไมเกินรอยละ 15 ทุก 5 ป
4) พักอาศัยไดเปนเวลา 5 ป ทัง้ นี้
เพือ่ ใหมกี ารเปลีย่ นแปลงรุน ผูอ ยูอ าศัย โดยเปด
โอกาสใหผูมีสิทธิรุนใหมไดมีโอกาสเขามา
อยูอ าศัยแทน
5) ผูประกอบการเปนผูลงทุน
กอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยไดสิทธิ
การเช า ที ่ ด ิ น ราชพั ส ดุ และการบริ ห าร
อาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30 ป (ไมรวม
ระยะเวลากอสราง) ทั้งนี้ สามารถโอนสิทธิ
การเชาที่ดินราชพัสดุและการบริหารอาคารชุด
พักอาศัย ใหแก บริษทั ธนารักษพฒ
ั นาสินทรัพย จำกัด นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ
หรือนิติบุคคลอื่น โดยตองไดรับอนุญาตจากกรม รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
ธนารักษกอ น
รูปแบบที่ 2 โครงการเชาระยะยาว (Leasehold) เปนโครงการทีใ่ หผปู ระกอบการ
ลงทุนกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย เชน บานแถว /บานเดีย่ ว /อาคารชุดพักอาศัย เพือ่ ใหเจาหนาทีข่ องรัฐ
และประชาชนไดมที อ่ี ยูอ าศัยเปนกรรมสิทธิข์ องตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) พืน้ ทีโ่ ครงการ - ทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงที่ 3 เฉพาะเจาหนาทีข่ องรัฐ เนือ่ งจาก
มีขอ จำกัดดานกฎหมายผังเมือง กำหนดเปนพืน้ ทีส่ นี ำ้ เงิน ใชเพือ่ ประโยชนในราชการ
- ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 4-6 สำหรับเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชน
2) ราคาทีอ่ ยูอ าศัยไมเกิน 1,000,000 บาทตอหนวย
3) บานแถว/บานเดีย่ ว มีพน้ื ทีใ่ ชสอยไมนอ ยกวา 48 ตารางเมตรตอหนวย และ
อาคารชุดพักอาศัยมีพน้ื ทีใ่ ชสอยไมนอ ยกวา 24 ตารางเมตรตอหนวย
4) ไดกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ าศัย และสิทธิการเชาทีด่ นิ ราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ป
กรณีการซอมแซมและหรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ เปนการใหสนิ เชือ่ เพือ่ ไป
ดำเนินการซอมแซมและหรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
ตอหนวยโดยกรมธนารักษเปนผูร บั รองสิทธิ
9. การสนับสนุนของกรมธนารักษ
ผอนปรนอัตราคาเชา คาธรรมเนียม และเงือ่ นไขตางๆ ในการดำเนินโครงการบาน
ธนารักษประชารัฐ ทั้งนี้จะไดขยายผลการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐบนที่ดิน
ราชพัสดุทม่ี คี วามพรอมตอไป
10. การสนับสนุนของภาคเอกชน
ผูป ระกอบการทีเ่ ขารวมพัฒนาโครงการตองรับภาระ คาใชจา ยของผูไ ดรบั สิทธิ ดังนี้
โครงการเชาระยะสัน้ (Rental) คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชาอาคารชุดพักอาศัย
โครงการเชาระยะยาว (Leasehold)
(1) คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชาทีด่ นิ ราชพัสดุ
(2) คาธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง
กระทรวงการคลังคาดวาการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ จะเพิ่มโอกาส
ใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน สามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีการดำเนินการ
ซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เปนธุรกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับธุรกิจอืน่ ๆ (Value Chain) ทีเ่ กีย่ วของจำนวนมาก และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไมมี
การใชประโยชนและเพิม่ มูลคาทีด่ นิ ราชพัสดุ
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