
           โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
หลักการ :  1) เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐและประชาชน  ทีไ่มเ่คยมกีรรมสทิธ์ิในท่ีอยู่อาศัย
มาก่อนได้มท่ีีอยูอ่าศัยเป็นของตนเองบนท่ีดนิราชพัสดุ ในระดับราคาไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
                2) เพื่อให้เจ้าหนา้ท่ีของรัฐมีท่ีอยูอ่าศัยเป็นการช่ัวคราว 
                3) เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการซ่อมแซมและหรือตอ่เตมิท่ีอยูอ่าศัยบนท่ีดนิราชพัสดุ

4,000 ลา้นบาท
ดอกเบี้ย 4%*

Pre Finance

Post Finance

ผู้ประกอบการ

2 ปี

30 ปี
ผู้เช่าทีด่ินราชพสัดุ

มาตรการสินเชื่อ

กรณสีร้างที่อยู่อาศัยใหม่บนทีด่ินราชพสัดุ

กรณซี่อมแซมและหรือต่อเตมิที่อยู่อาศัยบนทีด่นิราชพสัดุ

5,000 ลา้นบาท

เป็นการให้สนิเชื่อเพื่อน าไปซ่อมแซมและหรอืต่อเตมิท่ีอยูอ่าศัยบน ที่ดินราชพัสดุ
วงเงินไมเ่กิน 500,000 บาทต่อหนว่ย

ประเภทที่อยู่อาศัย : ท่ีอยูอ่าศัยทุกประเภทท่ีปลูกสร้างบนท่ีดินราชพัสดุ ที่มรีาคาไมเ่กิน 
1,000,000 บาทต่อหนว่ย รวมถึงการซ่อมแซมและหรือตอ่เตมิท่ีอยูอ่าศัยท่ีปลูกสร้าง
บนท่ีดนิราชพัสดุท่ีมีวงเงินไมเ่กนิ 500,000 บาทต่อหนว่ย

รูปแบบท่ี 1  โครงการเชา่ระยะสั้น (Rental) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุด
พักอาศัย เพ่ือจัดให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดอืน โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้
    1) พื้นท่ีโครงการ - ท่ีดนิราชพัสดุแปลงท่ี 1 และ 2  
    2) มีรายไดไ้มเ่กิน 20,000 บาทต่อเดอืน ในวันท่ีย่ืนขอรับสิทธิ
    3) ค่าเชา่อาคารชุดพักอาศัยไมเ่กินเดอืนละ 4,000 บาทต่อหนว่ย 
    4) พักอาศัยได้เป็นเวลา 5 ปี ทัง้นี้ เพื่อให้มกีารเปลี่ยนแปลงรุ่นผู้อยูอ่าศัย 
    5) ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สทิธิการเช่า
ท่ีดนิราชพัสดุ และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30

               
        

    /         /                        
(   -   -  ) 

1   . 5050                              3-0-10 
2   . 2615                              2-1-48 
3   . 35 , 1698                          9-3-33 
4  .  . 31                         30-0-00 
5   . 260                      29-3-95 
6   . 261                      30-0-00 

 

โครงการน าร่องป ี2559

 
รูปแบบท่ี 2  โครงการเชา่ระยะยาว (Leasehold) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัย เช่น บา้นแถว/บ้านเดีย่ว/อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐและ
ประชาชนได้มท่ีีอยูอ่าศัยเป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง โดยมีรายละเอยีด ดังนี้
     1) พื้นท่ีโครงการ  ท่ีดนิราชพัสดุแปลงท่ี 3 เฉพาะเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ผังเมืองก าหนดเป็นพ้ืนท่ีสีน้ าเงิน ใช้เพื่อประโยชนใ์นราชการ   
ท่ีดนิราชพัสดุแปลงท่ี 4 – 6 ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐและประชาชน   
     2) ราคาท่ีอยูอ่าศัยไมเ่กิน 1,000,000 บาทต่อหนว่ย 
     3) บ้านแถว / บ้านเดี่ยว มีพืน้ท่ีใชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 48 ตารางเมตรตอ่หน่วย 
และอาคารชุดพักอาศัยมีพืน้ท่ีใชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 24 ตารางเมตรตอ่หน่วย
    4) ได้กรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอ่าศัย และสิทธิการเชา่ที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ปี 

         
          

(   ) 

      1       2-3       4-6       7-30 

       0        2        5 
                    

                  
500,000 2,100 2,100 2,900 3,200 3,100 

1,000,000 4,200 4,200 5,800 6,400 6,200 
 

การสนับสนนุของภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมพัฒนาโครงการตอ้งรับภาระ ค่าใชจ้่ายของผูไ้ด้รับสิทธิ  ดังนี้
โครงการเชา่ระยะสั้น  (Rental) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนการเชา่อาคารชุดพักอาศัย
โครงการเชา่ระยะยาว  (Leasehold)  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนการเชา่ที่ดินราชพัสดุ 
และค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนการจ านอง 



ขั้นตอนที่  4

กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารกัษ์พืน้ที่
อนุญาตใหน้ าสทิธิการเช่าไปผูกพันเงนิกู้
ขยายระยะเวลาการเช่า

โครงการบ้านธนารักษป์ระชารฐั กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมท่ีอยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ

ผู้เช่าที่ราชพสัดุตดิต่อธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ /ออมสนิ
ขอทราบรายละเอียด/เงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารกัษ์พืน้ที่
ออกหนงัสือรับรองสทิธิการเช่าที่ราชพสัดุ

ธนาคารพิจารณาวงเงินสนิเชือ่
ระยะเวลาการกูเ้งนิ

เพื่อซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่  3

ขั้นตอนที่  5

ท าสัญญากู้เงนิกับธนาคาร
รับเงนิกูเ้พื่อน าไปซ่อมแซม/ตอ่เติม

ที่อยู่อาศัย

5 ขั้นตอน  โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ

ตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่ กรมธนารักษ์  ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2618 6328 0 2278 2426  หรือ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วงเงนิกู้ไมเ่กนิ 
500,000 บาท
ต่อหน่วย



 

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กรอบการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2559 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ อาศัยมาก่อน ได้มี             

ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บนที่ดินราชพัสดุ  ในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท  
1.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
1.3 เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ  

ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
1.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

2. ประเภทที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่มีราคาไม่เกิน  
1,000,000 บาทต่อหน่วย  รวมถึงการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ ที่มีวงเงินไม่
เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย 

3. ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน รวมทั้งผู้ที่ 

ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ 
5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ใน             

ที่อยู่ อาศัยมาก่อน รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินท าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  

6. มาตรการสินเชื่อ 
    6.1 สินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ( Pre Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ

ธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดวงเงินสินเชื่อประมาณ 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน  
2 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ และหรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ 

6.2 สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน 
ร่วมกันจัดท าโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ วงเงินสินเชื่อประมาณ 5 ,000 ล้านบาท  ระยะเวลาการกู้
ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการก าหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการช าระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) 
หรืออัตราส่วนภาระผ่อนช าระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม ( Debt to Income Ratio : DTI) ตามท่ีธนาคารก าหนด               
โดยมีวงเงินสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ไม่เกิน 1 ,000 ,000 บาทต่อหน่วย และวงเงินสินเชื่อ                    
เพ่ือการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย 
 
 
 
 

 
 

- 2 - 
 

สรุปโครงการบ้านธนารักษป์ระชารัฐ 

 

ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  โทร. 0 2618 6328 โทรสาร 0 2279 8410 



7.  เพ่ือให้การด าเนินการโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สามารถด าเนินการได้ทันที  จึงได้ก าหนด
โครงการน าร่อง ปี พ.ศ.2559 บนที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมธนารักษ์ จ านวน 6 แปลง  เนื้อที่                  
105-0-86 ไร่  ดังนี้ 
 

แปลงที ่ หมายเลขทะเบียน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด เนื้อท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 

1 กท. 5050 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 3-0-10 

2 กท. 2615 สานเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 2-1-48 

3 ชม. 35 , 1698 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม ่ 9-3-33 

4 อ.ชร. 31 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย 30-0-00 

5 พบ. 260 ชะอ า ชะอ า เพชรบุร ี 29-3-95 

6 พบ. 261 ชะอ า ชะอ า เพชรบุร ี 30-0-00 

 
8. กรอบแนวทาง   โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ มี 2 รูปแบบ  

ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1  โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุน 

ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) พ้ืนที่โครงการ - ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 1 และ 2   
2) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ 
3) ค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัยไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทต่อหน่วย และสามารถปรับปรุงค่าเช่า

เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 15 ทุก 5 ปี  
4) พักอาศัยได้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นผู้ อยู่อาศัย โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้มีสิทธิรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่อาศัยแทน  
5) ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ                 

และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง) ทั้งนี้ สามารถโอนสิทธิการเช่า                   
ที่ดินราช พัสดแุละการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ให้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน 

รูปแบบที่ 2  โครงการเช่าระยะยาว ( Leasehold) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการ ลงทุน
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแถว / บ้านเดี่ยว / อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ได้มีที่อยู่
อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  โทร. 0 2618 6328 โทรสาร 0 2279 8410 



1) พ้ืนที่โครงการ - ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 3 เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากมีข้อจ ากัด               
ด้านกฎหมายผังเมือง ก าหนดเป็นพื้นที่สีน้ าเงิน ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการ 

- ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 4 – 6 ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน   
2) ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย  
3) บ้านแถว / บ้านเดี่ยว มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตรต่อหน่วย และอาคารชุด

พักอาศัยมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตรต่อหน่วย 
4) ได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ปี  

กรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ  เป็นการ ให้สินเชื่อ เพื่อ ไป
ด าเนินการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย  โดยกรมธนารักษ์
เป็นผู้รับรองสิทธิ 

9. การสนับสนุนของ กรมธนารักษ์   ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ  ใน                   
การด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ทั้งนี้  จะได้ขยายผลการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบน                  
ที่ดินราชพัสดุที่มีความพร้อมต่อไป 

10. การสนับสนุนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องรับภาระ  ค่าใช้จ่ายของ             
ผู้ได้รับสิทธิ  ดังนี้ 

โครงการเช่าระยะสั้น  (Rental)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารชุดพักอาศัย 
โครงการเช่าระยะยาว  (Leasehold) 

(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าที่ดินราชพัสดุ  
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจ านอง  

  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการด าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จะเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน สามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง  มีการด าเนินการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดิน
ราชพัสดุ  เพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ( Value Chain) ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่า
ที่ดินราชพัสดุ 

ส านักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

กรมธนารักษ ์  กระทรวงการคลัง 

โทร. 0 2618 6328 โทรสาร 0 2279 8410 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 
 

รายการ โครงการบ้านธนารักษป์ระชารัฐ 
1. หลักการ 1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็น

ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท 
2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
3) เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
โดยสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไข

ผ่อนปรน  ทั้งสินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ( Pre Finance)  และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ( Post 
Finance)  

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง  
      หน่วยงานทางปกครอง หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรม ราชการ ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัต ิหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3. ประเภทท่ีอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย รวมถึง
การซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย 

4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและ
หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ 

5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซม
และหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน 
ท าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  

6. โครงการน าร่อง 
ปี 2559 

 

แปลงที่ หมายเลข
ทะเบียน 

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด เนื้อท่ี 
(ไร่-งาน-วา) 

1 กท. 5050 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 3-0-10 
2 กท. 2615 สานเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 2-1-48 
3 ชม. 35 , 1698 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 9-3-33 
4 อ.ชร. 31 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย 30-0-00 
5 พบ. 260 ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 29-3-95 
6 พบ. 261 ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 30-0-00  

7.รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ มี 2 รูปแบบ   
รูปแบบที่ 1   โครงการ เช่าระยะสั้น (Rental) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคาร

ชุดพักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) พ้ืนที่โครงการ - ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 1 และ 2   
2) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ 
3) ค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัยไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทต่อหน่วย และสามารถปรับปรุงค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่

เกินร้อยละ 15 ทุก 5 ปี  
4) พักอาศัยได้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นผู้ อยู่อาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ

รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่อาศัยแทน  
5) ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สิทธกิารเช่าที่ดินราชพัสดุ และการบริหาร

อาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง) ท้ังนี้ สามารถโอนสิทธิการเช่า ท่ีดินราช พัสดุ
และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ให้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด หรือนิติบุคคลอื่น โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน 
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7.รูปแบบ (ต่อ) รูปแบบที่ 2  โครงการเช่าระยะยาว ( Leasehold) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแถว/บ้านเดี่ยว/อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) พ้ืนที่โครงการ -  ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 3 เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ผังเมืองก าหนดเป็นพ้ืนที่สีน้ าเงิน ใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

   -  ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 4 – 6 ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน    
2) ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย  
3) บ้านแถว / บ้านเดี่ยว มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตรต่อหน่วย และอาคารชุดพักอาศัยมี

พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตรต่อหน่วย 
4) ได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ปี  
กรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ เป็นการให้สินเชื่อ เพื่อ ไปด าเนินการ

ซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้รับรองสิทธิ 
8. มาตรการสินเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance)  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดวงเงินสินเชื่อประมาณ 4,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 2 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ และ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ 

2) สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance)  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดท าโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย        

ผ่อนปรนพิเศษ วงเงินสินเชื่อประมาณ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการ
ก าหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการช าระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ( Debt Service Ratio : DSR) ส าหรับลูกค้า
รายย่อยผ่อนปรน DSR ไม่เกินร้อยละ 50 และส าหรับลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) DSR ไม่เกินร้อยละ 80  
(ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์) หรืออัตราส่วนภาระผ่อนช าระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม ( Debt to 
Income Ratio : DTI) ไม่เกินร้อยละ 70 (ลูกค้าธนาคารออมสิน) โดยวงเงินสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยบนที่ดิน
ราชพัสดุ ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย และวงเงินสินเชื่อเพ่ือการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่
อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย 

ทั้งนี้  ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน พิจารณาขยายวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติมได้         
ตามความเหมาะสม 

ตารางอัตราดอกเบี้ย 
ปีที่ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ 

(ที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ซ่อมแซมและหรือต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท) 

1 ร้อยละ 0 
2-3 ร้อยละ 2 
4-6 ร้อยละ 5 

7-30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
1. ลูกค้ารายย่อย             ธอส. = MRR1 – 0.75% 

ธนาคารออมสิน = MRR2 – 1.475% 
2. ลูกค้าสวัสดิการ3           ธอส. = MRR1 – 1% 

ธนาคารออมสิน = MRR2 – 1.725% 
หมายเหตุ    1. ปัจจุบัน MRR ของ ธอส. เท่ากับร้อยละ 6.75 

2. ปัจจุบัน MRR ของ ธนาคารออมสิน เท่ากับร้อยละ 7.475 
3. ลูกค้าสวัสดิการจะหักเงินงวดจากเงินเดือนโดยตรง 
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8. มาตรการสินเชื่อ 
(ต่อ) 
 
 
 

ตารางอัตราดอกเบี้ยและประมาณการเงินงวด 
 

หน่วย : บาทต่อเดือน 

ดอกเบี้ย 
วงเงินกู ้

(บาท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ปีที่ 4-6 ปีที่ 7-30 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

รายย่อย สวัสดิการ 
500,000 2,100 2,100 2,900 3,200 3,100 

1,000,000 4,200 4,200 5,800 6,400 6,200 
       

9. การผ่อนปรน
เงื่อนไขของ 
กรมธนารักษ์ 

กรมธนารักษ์จะพิจารณาผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่าง  ๆ ดังนี้ 
(1) ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า  
(2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  
(3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้   

10. การสนับสนุน
ของภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิ  ดังนี้ 
โครงการเช่าระยะสั้น  (Rental) 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารชุดพักอาศัย 
โครงการเช่าระยะยาว  (Leasehold) 
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าที่ดินราชพัสดุ  
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจ านอง  

11. ระยะเวลา
โครงการ 

 

ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

12. การแยกบัญชี
ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน แยกบัญชีโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเป็น
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ( Public Service Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน  รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
บวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัสพนักงานได้ 

13. ประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ิมโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน สามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
2) เพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจาก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ (Value Chain) ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไม่มีการ         

ใช้ประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าที่ดินราชพัสดุ 
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