
1. วัตถุประสงค
 1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ีไมเคยมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยมากอนไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองบนท่ีดิน 

ราชพัสดุ ในระดับราคาไมเกิน 1 ลานบาท
 2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐมีท่ีอยูอาศัยเปนการช่ัวคราว
 3)  เพ่ือใหผูท่ีตองการซอมแซมและหรือตอเติมท่ีอยูอาศัยท่ีปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
 4)  เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการพัฒนาโครงการดานอสังหาริมทรัพย
2. ประเภทท่ีอยูอาศัย
 ที่อยูอาศัยทุกประเภทที่ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุที่มีราคาไมเกิน 1,000,000 บาทตอหนวย รวมถึงการซอมแซมและ 

หรือตอเติมท่ีอยูอาศัยท่ีปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุท่ีมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอหนวย
3. ระยะเวลาโครงการ
 ระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอน รวมทั้งผูที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติม 

ท่ีอยูอาศัยท่ีปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุ
5. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ
 เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอน รวมทั้งผูที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติม 

ที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสด ุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสินทำหนาที่คัดกรองคุณสมบัติผูมีสิทธ ิ   
เขารวมโครงการ 

6.  มาตรการสินเช่ือ
  1) สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย (Pre Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รวมกันจัด 

วงเงินสินเช่ือประมาณ 4,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียผอนปรน ระยะเวลาการกูไมเกิน 2 ป เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือใหผูประกอบการ 
และหรือบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด ท่ีเขารวมพัฒนาโครงการ

 2) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รวมกันจัดทำโครงการสินเช่ือ 
อัตราดอกเบ้ียผอนปรนพิเศษ วงเงินสินเช่ือประมาณ 5,000 ลานบาทระยะเวลาการกูไมเกิน 30 ป และผอนปรนการกำหนดอัตราสวน 
รายจายในการชำระหน้ีตอรายไดตอเดือน (Debt Service Ratio : DSR) หรืออัตราสวนภาระผอนชำระหน้ีรวมตอรายไดสุทธิรวม 
(Debt to Income Ratio : DTI) ตามท่ีธนาคารกำหนด โดยมีวงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ ไมเกิน 1,000,000 บาท 
ตอหนวย และวงเงินสินเช่ือเพ่ือการซอมแซมและหรือตอเติมท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ ไมเกิน 500,000 บาทตอหนวย

7. โครงการนำรอง
 เพ่ือใหการดำเนินการโครงการบานธนารักษประชารัฐ สามารถดำเนินการไดทันที จึงไดกำหนดโครงการนำรองป พ.ศ. 2559 

บนท่ีดินราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองของกรมธนารักษ จำนวน 6 แปลง เน้ือท่ี 105-0-86 ไร ดังน้ี

 แปลงท่ี หมายเลขทะเบียน แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด เน้ือท่ี
      (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 ศรีค้ำ แมจัน 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 กรณีการปลูกสรางท่ีอยูอาศัยใหม มี 2 รูปแบบ ดังน้ี
 รูปแบบท่ี 1  โครงการเชาระยะส้ัน (Rental) เปนโครงการท่ีใหผูประกอบการลงทุนกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เพ่ือจัดให 

เจาหนาท่ีของรัฐเชาพักอาศัยเปนรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
 1) พ้ืนท่ีโครงการ - ท่ีดินราชพัสดุแปลงท่ี 1 และ 2  
 2) มีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน ในวันท่ีย่ืนขอรับสิทธิ

 3)  คาเชาอาคารชุดพักอาศัยไมเกิน 
เดือนละ 4,000 บาทตอหนวย และสามารถ 
ปรับปรุงคาเชาเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 15 ทุก 5 ป 

 4) พักอาศัยไดเปนเวลา 5 ป ท้ังน้ี 
เพ่ือใหมีการเปล่ียนแปลงรุนผูอยูอาศัย โดยเปด 
โอกาสใหผู มีสิทธิรุ นใหมไดมีโอกาสเขามา 
อยูอาศัยแทน 

 5)  ผู ประกอบการเปนผู ลงทุน 
กอสรางอาคารชุดพักอาศัย โดยไดสิทธ ิ
การเชาที ่ด ินราชพัสด ุ และการบริหาร 
อาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30 ป (ไมรวม 
ระยะเวลากอสราง) ทั ้งนี ้ สามารถโอนสิทธ ิ
การเชาที่ดินราชพัสดุและการบริหารอาคารชุด 
พักอาศัย ใหแก บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด 
หรือนิติบุคคลอื่น โดยตองไดรับอนุญาตจากกรม 
ธนารักษกอน

 รูปแบบท่ี 2 โครงการเชาระยะยาว (Leasehold) เปนโครงการท่ีใหผูประกอบการ 
ลงทุนกอสรางท่ีอยูอาศัย เชน บานแถว /บานเด่ียว /อาคารชุดพักอาศัย เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐ 
และประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 1) พ้ืนท่ีโครงการ  - ท่ีดินราชพัสดุแปลงท่ี 3 เฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ เน่ืองจาก 
มีขอจำกัดดานกฎหมายผังเมือง กำหนดเปนพ้ืนท่ีสีน้ำเงิน ใชเพ่ือประโยชนในราชการ

   - ที่ดินราชพัสดุแปลงที ่ 4-6 สำหรับเจาหนาที่ของรัฐและ 
ประชาชน  

 2) ราคาท่ีอยูอาศัยไมเกิน 1,000,000 บาทตอหนวย 
 3) บานแถว/บานเด่ียว มีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 48 ตารางเมตรตอหนวย และ 

อาคารชุดพักอาศัยมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 24 ตารางเมตรตอหนวย
 4) ไดกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัย และสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ป 
กรณีการซอมแซมและหรือตอเติมท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ เปนการใหสินเช่ือเพ่ือไป 

ดำเนินการซอมแซมและหรือตอเติมท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ วงเงินไมเกิน 500,000 บาท 
ตอหนวยโดยกรมธนารักษเปนผูรับรองสิทธิ

9. การสนับสนุนของกรมธนารักษ
 ผอนปรนอัตราคาเชา คาธรรมเนียม และเง่ือนไขตางๆ ในการดำเนินโครงการบาน 

ธนารักษประชารัฐ ทั้งนี้จะไดขยายผลการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐบนที่ดิน 
ราชพัสดุท่ีมีความพรอมตอไป

10. การสนับสนุนของภาคเอกชน
 ผูประกอบการท่ีเขารวมพัฒนาโครงการตองรับภาระ คาใชจายของผูไดรับสิทธิ ดังน้ี
โครงการเชาระยะส้ัน  (Rental)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชาอาคารชุดพักอาศัย
โครงการเชาระยะยาว  (Leasehold)
 (1)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชาท่ีดินราชพัสดุ 
 (2)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง 
กระทรวงการคลังคาดวาการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ จะเพิ่มโอกาส  

ใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน สามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีการดำเนินการ 
ซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสด ุ เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค 
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
เปนธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจอ่ืนๆ (Value Chain) ท่ีเก่ียวของจำนวนมาก และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไมม ี
การใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาท่ีดินราชพัสดุ

นายอภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววาโครงการบานธนารักษประชารัฐ 

มีกรอบการดำเนินโครงการในหลักการเดียวกับกรอบการดำเนินโครงการบานประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตร ี

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ 

ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี
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นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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