
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Payment
โดย นางสาวอมรรัตน์  กล่ าพลบ

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในต าแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



1.ช าระ ณ กรมธนารักษ/์

ส านักงานธนารักษพ์ื้นที่

2. Counter Service (KTB)

3. A.T.M. (KTB)

4. E - Banking (KTB)

5. Counter Service (ปณท.)

6. Counter Service (SCB)

7. A.T.M. (SCB)

8. E - Banking (SCB)

9. Counter Service (ธกส.)

10. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด / 7-11

11. Credit / Debit

12. หักบัญชีเงินฝาก (KTB)

13. ช าระต่างพื้นที่ทั่วประเทศ

14. QR Code Cross Bank

9 ช่องทางเดมิ + 4 ช่องทาง + 1 ช่องทางใหม่



1.ช าระด้วยเช็ค ณ ธร./สธพ.

2. Counter Service (KTB)

3. A.T.M. (KTB)

4. E - Banking (KTB)

5. Counter Service (SCB)

6. A.T.M. (SCB)

7. E - Banking (SCB)

8. Counter Service (ปณท.)

9. Counter Service (ธกส.)

10. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด / 7-11

11. Credit / Debit

12. หักบัญชีเงินฝาก (KTB)

13. ช าระต่างพื้นที่ทั่วประเทศ

14. QR Code Cross Bank

15. Mobile Application กรมธนารักษ์

 เป้าหมายปี 62 เพิม่ช่องทางการรับช าระ
โดยใช้ QR Code ในใบแจ้งฯ             
ผ่าน Application ของธนาคาร                                  
(จ านวน 13 ธนาคาร)



รายละเอยีด
การเช่า

ข้อมูล
ทีร่าชพสัดุ

รายการ
ทีต้่องช าระ

ประวตัิ
การช าระเงนิ

เข้าสู่ระบบ

ช าระเงนิ
ออนไลน์

ใบแจง้ฯ

ใบแจง้ฯ

ใบเสร็จฯ



1. เข้าสู่ Mobile Application เลือกช าระ เงินด้วย QR Code

2. Scan QR Code ที่ใบแจ้งการช าระเงินกรมธนารักษ์

3. ตรวจสอบชื่อและจ านวนเงิน กดยืนยัน

QR Code Cross BanK
การช าระค่าเช่าด้วยระบบคิวอารโ์ค้ดข้ามธนาคาร 

ผ่าน Mobile Banking Application

โหลด Mobile Banking Application ของธนาคารต่างๆ 
ช าระเงินโดยสแกน QR Code และกดยืนยันจ านวนที่ต้องการช าระ

อตัราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 
- รับช าระผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ คร้ังละ 5.-บาท
- รับช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร          คร้ังละ 10.-บาท





KTB
1.Counter Service

2.A.T.M. 
3.Internet Banking

SCB
4.Counter Service

5.A.T.M. 
6.Internet Banking

ธกส.
7.Counter 
Service

ปณท.
8.Counter 
Service

9.Counter 
Service
/7-11 

10.Credit/
Debit

11.
ต่างพ้ืนที่

12.
หักบัญชี

13.ช าระ
ณ ธร./
สธพ

15,263 ราย
9.27%

8,372 ราย
5.09%

4,209 ราย
2.56%

1,510 ราย
0.92%

13,735 ราย
8.34%

404
ราย

0.25%

293
ราย

0.18%

120,837 ราย
73.40%

- ผู้เช่าท้ังประเทศ 172,483 ราย

- มีผู้ช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ 

จ านวน 164,623 ราย

- ส่วนใหญ่มาช าระท่ี ธร.หรือ สธพ.

- มีผู้ใช้บริการช่องทางอื่นนอกจาก

ช าระท่ี ธร./สธพ. เป็นผู้เช่าท่ีใช้

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-Payment)

จ านวน 43,786 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 26.60

เมื่อเทียบกับผู้เช่า

ท่ีมาช าระเงิน

แยกตามจ านวนผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61



ผลการด าเนินงาน                  
(ต้องด าเนินการได้ร้อยละ 10)

- เกินเป้า  จ านวน 72 จังหวัด

- ด าเนินการได้ตามเป้า 

จ านวน 2 จังหวัด

- ต่ ากว่าเป้า   จ านวน 3 จังหวัด

สรุปผลการด าเนินการ

-ด าเนินการได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป

จ านวน 2 จังหวัด

-ด าเนินการได้ร้อยละ 30 – 49

จ านวน 17 จังหวัด

-ด าเนินการได้ร้อยละ 10-29

จ านวน 55 จังหวัด

-ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 10

จ านวน 3 จังหวัด

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Payment) ประจ าปี 2561

53.56%

50.68%

48.68%
47.77%

46.96%

10.36%

10.02%
6.75%

6.23%
0.42%

กทม. หนองบวั
ล ำภู

พะเยำ
ประจวบฯ นนทบุรี

สุรำษฯ

จังหวดัทีด่ าเนินการสูงกว่าเป้าสูงสุด 
5 อนัดับแรก

จังหวดัทีด่ าเนินการ
ได้ตามเป้า

จังหวดัทีด่ าเนินการ
ได้ต ่ากว่าเป้า

อุบลฯ
สุรำษฯ

อุบลฯ ก...
พ... น...



เป้าหมาย 4 ปี ผลการด าเนินการร้อยละ 100

ปัจจัยท่ีท ำให้ด ำเนินกำรไม่ได้ร้อยละ 100

- ค่ำเช่ำค้ำง
- ผู้เช่ำมำติดต่อรำชกำร/ช ำระที่ส ำนักงำนฯ

เช่น กรณีรับโอนสทิธิ/สบืสทิธิกำรเช่ำ 

ปัจจัยหรือปัญหำกรณีอื่น ๆ

- ควำมมั่นใจในกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำง E - Payment



พิจำรณำจำกจังหวัดที่มีผู้ใช้ช่องทำงช ำระเงิน E-Payment ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 1-900 รำย)             จ ำนวน  21 จังหวัด จ ำนวน 3 รำงวัล

 กลุ่มที่ 2 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 901-1,730 รำย)     จ ำนวน  21 จังหวัด  จ ำนวน 3 รำงวัล

 กลุ่มที่ 3 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 1,731–3,200 รำย)    จ ำนวน  21 จังหวัด  จ ำนวน 3 รำงวัล

 กลุ่มที่ 4 (ผู้เช่ำ 3,201รำยขึ้นไป)                    จ ำนวน 14 จังหวัด  จ ำนวน 3 รำงวัล 

หมำยเหตุ พิจำรณำจำกจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดเรยีงตำมล ำดับ 3 จังหวัดของแต่ละกลุ่ม



พิจำรณำจำกผู้เช่ำที่รำชพัสดุที่ใช้ช่องทำงกำรช ำระค่ำเช่ำทำงอิเล็กทรอนกิส์ (E-Payment) 

 กลุ่มที่ 1 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 1-900 รำย) 

จ ำนวน    21 จังหวัด ๆ ละ    3 รำงวัล ๆ ละ  500 บำท

 กลุ่มที่ 2 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 901-1,730 รำย)     

จ ำนวน   21 จังหวัด ๆ ละ    5 รำงวัล ๆ ละ  500 บำท

 กลุ่มที่ 3 (มีจ ำนวนผู้เช่ำ 1,731–3,200 รำย      

จ ำนวน    21 จังหวัด ๆละ      7 รำงวัล ๆ ละ  500 บำท

 กลุ่มที่ 4 (ผู้เช่ำ 3,201รำยขึ้นไป)       

จ ำนวน   14    จังหวัด ๆ ละ   10   รำงวัล ๆ ละ  500  บำท

หมำยเหต:ุ ในกำรพจิำรณำผู้ได้รับรำงวัล กรมธนำรักษ์ (ส่วนกลำง) จะเป็นผู้คัดเลือก



ขั้นตอนที่ ระยะเวลา การด าเนินการ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ คะแ
นน

รอบ 5 เดือน
1.ออกใบแจ้งการช าระเงิน

พ.ย. 61 – ก.ย. 62 ออกใบแจ้งการช าระเงินของกรมธนารักษ์พร้อมจัดส่งให้ผู้เช่าภายในวนัที่ 15 ของทุก
เดือน

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงาน                           
(Action Plan)

15

2.แจ้งประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการช าระค่าเช่าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

ธ.ค.61 – ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช าระค่าเชา่ทาง (E-Payment) ให้ผู้เช่าทราบช่องทางใน
การช าระค่าเช่า โดยสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธไ์ด้จากเครือข่าย
ภายในกรมธนารักษ/์หน่วยงานในสังกัด/ส านักบริหารที่ราชพัสดุฯ/บริการฯ/ดาวน์
โหลดแบบฟอร์ม

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงาน        
(Action Plan)

15

3.เผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการใชช้่องทาง
การช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) 
แต่ละช่องทาง ดังนี้

3.1 จัดประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธก์ารใช้
ช่องทางการช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์              
( E-Payment)

3.2 ส ารวจความพึงพอใจ 

ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 -จัดประชุมผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธก์ารใช้ชอ่งทางการ
ช าระค่าเช่าทางอเิล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง

-ส ารวจความพึงพอใจในการจดัประชุมเผยแพร่และท าความเขา้ใจเกีย่วกับการใช้
ช่องทางการช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบส ารวจฯได้จากเครือข่ายภายในกรมธนารักษ์/หนว่ยงานในสังกัด/ส านักบริหารที่
ราชพัสดุฯ/บริการฯ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โดยให้ส่งหลักฐานการจัดประชุมเป็นภาพถ่ายการ
จัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อย 3 ภาพ รายงานผล
รอบ 5 เดือนแรก ภายในวันที่  5 มี.ค. 62 

30

20

4.รายงานผล
4.1 รายงานผลแบบส ารวจความพึงพอใจการ

จากจัดประชุมตามข้อ 3.2
4.2 รายงานผลการใช้ E-Payment (ตั้งแต่  

1 ต.ค.61 ถึง 28 ก.พ. 62)

มี.ค.62 -รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ สรุปเป็นร้อยละความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ
รายงานผลส่งให้ส านักบริหารที่ราชพสัดุกรุงเทพมหานคร
-ตรวจสอบและรายงานผลจ านวนผู้เช่าที่ช าระค่าเช่าผ่าน
ช่องทางการช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถพมิพ์แบบฟอร์มรายงานได้จาก
ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (แบบรายงาน 20118)

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan)
การวัดผลส าเร็จ : รายงานสรุปผลแบบส ารวจฯ  
ส่งให้ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2561 หากพ้นก าหนดเวลา
หัก 0.5 คะแนนต่อวันท าการ

20



Thank You


