
นโยบายด้านทีร่าชพัสด ุ

โดย นางสาวอมรรัตน์ กล ่าพลบ 
รองอธิบดีดา้นท่ีราชพสัดุ รักษาการในต าแหน่ง 

ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์



โครงการที่ส าเร็จและลงนามในสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร 

โครงการการจัดเช่าที่ราชพัสดุ ราย บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 

โครงการปรับปรงุพัฒนาท่าเรือภูเก็ต 

- ลงนามในสัญญาเช่าแล้ว เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
- เข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลและติดตามตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556  

- ลงนามในสัญญาเช่าแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
- เข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลและติดตามตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2556  

- ลงนามในสัญญาเช่าแล้ว เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 



โครงการที่ส าเรจ็ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือสงขลา 

2. โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ 

3. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตเดิม 

5. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

6. โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ 

4. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม 

7. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 

8. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง 

ปี 61  - จัดให้เช่าแล้ว 4 แปลง ดังน้ี สระแก้ว ตราด และสงขลา (2 แปลง) 
ปี 62  - จัดให้เช่า 2 แปลง คือ ตาก และกาญจนบุรี 
        - คัดเลือกเอกชน 6 แปลง ดังน้ี ตาก (แปลงที่ 2) สงขลา (แปลงที่ 2)  
          นครพนม หนองคาย มุกดาหาร และนราธิวาส 

ปี 61  - ส่งส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา 
ปี 62  - แก้ไขและลงนามในสัญญา  

ปี 61  - ส่งส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา 
ปี 62  - น าเสนอ ครม. เห็นชอบ ลงนามในสัญญาเช่า และเริ่มก่อสร้าง 

ปี 61  - ส่งส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา 
ปี 62  - ลงนามในสัญญา 

ปี 61  - ส่งส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา 
ปี 62  - คัดเลือกเอกชน 

ปี 61  - เปิดประมูลแล้ว 6 แห่ง  
ปี 62  - พิจารณาผลการประมูลและจัดท าสัญญาเช่า 

ปี 61  - ลงนาม MOU กับ มช. เพื่อด าเนินโครงการแปลง อ.ชม. 20 
ปี 62  - เปิดประมูลหาเอกชนด าเนินโครงการอีกอย่างน้อย 1 แห่ง 

ปี 61  - จัดให้เช่าแล้ว 10 ชุมชน 1,019 ครัวเรือน 
ปี 62  - จัดให้เช่าแล้ว 10 ชุมชน  

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 

ปี 61 
ปี 62 



แผนงาน/โครงการส าคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการช าระค่าเช่า 
           ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Payment) 

           โครงการปรับปรุงตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุ           

           โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ 

           การบริหารสัญญา           

ก าหนดเป้าหมายช าระผ่าน  
ระบบ E – Payment ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 ของการช าระค่าเช่า 

กรณีช าระผ่าน ระบบ E – Payment  
เกินกว่า ร้อยละ 80 

สัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 

สัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร 

สัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน 

สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 

สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั 

ก ากับ ติดตามสัญญาเช่าให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และประเภทการใช้ประโยชน์ 
 - ค่าเช่าค้างช าระ 
 - หลักประกันสัญญา 

พื้นที่น าร่อง 6 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. ชลบุร ี
  2. ประจวบคีรีขันธ์ 
  3. ชียงใหม ่
  4. เชียงราย 
  5. ขอนแก่น 
  6. อุดรธานี (ไม่มีเอกชนสนใจ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม 2 แห่ง 
  1. ล าปาง 
  2. นครพนม 

การตรวจสอบอาคารราชพัสดุ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 



แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการเพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงาน 

ในระบบเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ระยะยาว 
เพิ่มรายได้อสังหาริมทรัพย์ 
ให้ได้เท่ากับอัตราตลาด 

แผนงาน/โครงการเชิงเศรษฐกิจ 
 

1. การบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จ.ชลบุร ี
2. การจัดใหบ้ริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) เช่า/บริหาร 
    ระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก 
3. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสะพานปลากรุงเทพ 
4. โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C  
5. โครงการต่ออายุสัญญาเช่า ราย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
7. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริษัทโรงแรมชายทะเล จ ากัด 
8. กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ 
 
  

  -  โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิต"ิ ระยะท่ี 2 

แผนงาน/โครงการเชิงสิ่งแวดล้อม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
การลดความเหลื่อมล้ า  

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

เป้าประสงค์ระยะยาว 
สังคม ชุมชน และประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 
 

1. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครเชิงอนรุักษช์ุมชน "ซอยพิพัฒน์ 2” 
 

2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายไดน้้อย เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ 

ประเด็นลดความเหลื่อมล้ า 

 

1. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงโรงกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดนอ้ย 
 

3. โครงการพิจารณาพิสูจน์สทิธิการครอบครองที่ดนิของบุคคลในเขตที่ดนิราชพัสด ุ 
 

4. โครงการส ารวจรังวัดจดัท าแผนที่และรูปแปลงที่ดินราชพัสดุ เพื่อจัดให้ผูค้รอบครอง 
    ทีร่าชพัสดุโดยมิชอบเช่า 

ประเด็นเพิ่มคุณภาพชีวิต 

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการเพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

ที่ราชพัสดุ และการให้บริการ 

เป้าประสงค์ระยะยาว 
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุมีความทันสมัย เพื่อการบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการช าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) : 
การเพิ่ม Quick Response Code : QR Code ลงในใบแจ้งการช าระเงินกรมธนารักษ ์

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ  

โครงการส ารวจรังวัดก าหนดขอบเขตที่ดิน ก าแพงเมือง  -  คูเมือง 

กิจกรรมที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดขอบเขตที่ดินก าแพงเมือง - คูเมือง  

กิจกรรมที่ 2  ส ารวจรังวัดก าหนดขอบเขตที่ดิน ก าแพงเมือง - คูเมือง ลงภาคพื้นดิน 

โครงการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ราชพัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ราชพัสดุ  

กิจกรรมที่ 2  ติดตามผลการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ราชพัสดุที่ค้างด าเนินการทั่วประเทศ 

โครงการจัดท าแผนที่รูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า เขื่อน ในท่ีดินราชพัสดุ  
เพื่อปรับปรุงรูปแปลงทะเบียนที่ราชพัสดุ ประเภทสาธารณะประโยชน์  

โครงการปรับปรุงตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุ   

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการเพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ขอบคุณค่ะ 





นโยบายด้านที่ราชพัสดุ 
พิจารณาหาที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาให้เอกชนลงทุนเพิ่มเติม 

กลุ่มผู้เช่ารายใหญ่ 
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 
Land Bank 

การให้ใช้ที่ราชพัสดุในรูปแบบศูนย์ราชการรวมหรือศูนย์ราชการกระทรวง 



นโยบายด้านที่ราชพัสดุ 
เร่งรัดการน าผู้อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบการเช่าที่ราชพัสด ุ

จัดท าข้อมูลสรุปการบุกรุก 

กรณีโต้แย้งกรรมสิทธิ ์

กรณีไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ ์

การบริหารสัญญาเช่า 

พิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ตามมาตรการที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) 

ด าเนินการทางกฎหมาย ไม่ยอมรับสภาพ 

ยอมรับสภาพ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ 
นโยบายของ คทช. 

สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 
สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือการเกษตร 
สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 
สัญญาเช่าอาคารราชพัสด ุ
สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 

ก ากับ ติดตามสัญญาเช่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และประเภทการใช้ประโยชน์ 



นโยบายด้านที่ราชพัสดุ 
การจัดเก็บค่าเช่าปกติ/ค่าเช่าค้าง และการช าระเงินผ่านระบบ E - Payment 

สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบเกษตรกรรมในท าเลที่ไม่เหมาะสม 

ก าหนดเป้าหมายช าระผ่าน  
ระบบ E – Payment ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 ของการช าระค่าเช่า 

กรณีช าระผ่าน ระบบ E – Payment  
เกินกว่า ร้อยละ 80 

เพื่ออยู่อาศัย 

เพื่อประกอบเกษตรกรรม 

ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560  
ลว. 12 ธ.ค. 60 

กรณี การเช่าเพื่ออยู่อาศัยและเกษตรกรรมที่ผู้เช่าด าเนินการในเชิงธุรกิจ ส่งข้อมูลใหก้รมธนารักษ์พิจารณา 

กทม. 
จังหวัดอ่ืน 

เกินกว่าตารางวา 300,000 บาท 
เกินกว่าตารางวา 100,000 บาท 

เกินกว่าตารางวา 20,000 บาท 

ค่าเช่า 1% / ค่า ธ. 1% 

ค่าเช่า 0.2% 
ค่า ธ. 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 



นโยบายด้านที่ราชพัสดุ 

ยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ 

จิตบริการที่เป็นมิตรกับประชาชนและส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 


