โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
หลักการ : 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
มาก่อนได้มที ี่อยูอ่ าศัยเป็นของตนเองบนที่ดนิ ราชพัสดุ ในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีที่อยูอ่ าศัยเป็นการชั่วคราว
3) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยูอ่ าศัยบนที่ดนิ ราชพัสดุ
ประเภทที่อยู่อาศัย : ที่อยูอ่ าศัยทุกประเภทที่ปลูกสร้างบนที่ดนิ ราชพัสดุ ที่มีราคาไม่เกิน
1,000,000 บาทต่อหน่วย รวมถึงการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยูอ่ าศัยที่ปลูกสร้าง
บนที่ดนิ ราชพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย
โครงการนาร่องปี 2559
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มาตรการสินเชื่อ
Pre Finance
Post Finance

4,000 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 4%*

2 ปี

5,000 ล้านบาท

30 ปี

ผู้ประกอบการ

ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
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กรณีสร้างทีอ่ ยู่อาศัยใหม่บนทีด่ นิ ราชพัสดุ
รูปแบบที่ 1 โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุด
พักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) พื้นที่โครงการ - ที่ดนิ ราชพัสดุแปลงที่ 1 และ 2
2) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ
3) ค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัยไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทต่อหน่วย
4) พักอาศัยได้เป็นเวลา 5 ปี ทัง้ นี้ เพื่อให้มกี ารเปลี่ยนแปลงรุ่นผู้อยูอ่ าศัย
5) ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สิทธิการเช่า
ที่ดนิ ราชพัสดุ และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30
รูปแบบที่ 2 โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย เช่น บ้านแถว/บ้านเดี่ยว/อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนได้มที ี่อยูอ่ าศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) พื้นทีโ่ ครงการ ที่ดนิ ราชพัสดุแปลงที่ 3 เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากมี
ข้อจากัดด้านกฎหมาย ผังเมืองกาหนดเป็นพืน้ ที่สีน้าเงิน ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการ
ที่ดนิ ราชพัสดุแปลงที่ 4 – 6 สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
2) ราคาที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย
3) บ้านแถว / บ้านเดี่ยว มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 48 ตารางเมตรต่อหน่วย
และอาคารชุดพักอาศัยมีพนื้ ที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 24 ตารางเมตรต่อหน่วย
4) ได้กรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ าศัย และสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ปี
กรณีซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ
เป็นการให้สนิ เชื่อเพื่อนาไปซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยูอ่ าศัยบน ที่ดนิ ราชพัสดุ
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย
การสนับสนุนของภาคเอกชน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับสิทธิ ดังนี้
โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารชุดพักอาศัย
โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าที่ดินราชพัสดุ
และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจานอง

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีเช่าระยะสั้น (Rental)
โครงการนาร่องปี 2559

เปิดประกวดโครงการ
 รูปแบบการก่อสร้าง
 ราคาก่อสร้าง
 ระยะเวลาก่อสร้าง
 แผนการบริหารจัดการ

ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียดโครงการเช่าระยะสั้น (Rental)

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเช่า
พักอาศัยเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ในวันทีย่ ่นื ขอรับสิทธิ
2) ค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัยไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทต่อหน่วย
3) พักอาศัยได้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้มกี ารเปลี่ยนแปลงรุ่นผู้อยู่อาศัย
4) ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สทิ ธิการเช่า
ที่ดินราชพัสดุ และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30

ขั้นตอนที่ 3
ออกแบบก่อสร้าง (Detail Design)
ขออนุญาตก่อสร้าง / ทาสัญญาเช่า
/ เปิดจองโครงการ (กรมธนารักษ์)

ขั้นตอนที่ 4

มาตรการสินเชื่อ

คัดเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาโครงการบันทึกรับเงื่อนไขการพัฒนา
โครงการ

ก่อสร้างโครงการ

Pre Finance
4,000 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 4%*

ขั้นตอนที่ 5
2 ปี
ผู้ประกอบการ

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยแล้วเสร็จ
 รับมอบอาคาร
 จัดทาสัญญาเช่าบริหาร 30 ปี
 ส่งมอบห้องพักให้ผู้ได้รับสิทธิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6328 0 2278 2426 หรือ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีเช่าระยะยาว (Leasehold)
โครงการนาร่องปี 2559

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

รายละเอียดโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold)
ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแถว/บ้านเดี่ยว/อาคารชุด
พักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนได้มที ี่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) พื้นที่โครงการ ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 3 เฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านกฎหมาย ผังเมืองกาหนดเป็นพื้นทีส่ นี าเงิ
้ น ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในราชการ ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 4 – 6 สาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและ
ประชาชน
2) ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย
3) บ้านแถว / บ้านเดี่ยว มีพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 48 ตารางเมตรต่อหน่วย
และอาคารชุดพักอาศัยมีพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 24 ตารางเมตรต่อหน่วย
4) ได้กรรมสิทธิ์ในทีอ่ ยู่อาศัยและสิทธิการเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ 30 ปี
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เปิดประกวดโครงการ
 รูปแบบการก่อสร้าง
 ราคาก่อสร้าง
 ระยะเวลาก่อสร้าง
 แผนการบริหารจัดการ

คัดเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาโครงการบันทึกรับเงื่อนไขการพัฒนา
โครงการ

ขั้นตอนที่ 3
ออกแบบก่อสร้าง (Detail Design)
ขออนุญาตก่อสร้าง / ทาสัญญาเช่า /
เปิดจองโครงการ (ธนาคาร)

ขั้นตอนที่ 4

ก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 โอนสิทธิการเช่า ระยะเวลาเช่า 30ปี
 นาสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
 ส่งมอบบ้านให้ผู้ได้รบั สิทธิ

ขั้นตอนที่ 5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6328 0 2278 2426 หรือ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
5 ขั้นตอน โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยูอ่ าศัยบนที่ดนิ ราชพัสดุ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1

กรมธนารักษ์/สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ออกหนังสือรับรองสิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุ

ผู้เช่าที่ราชพัสดุติดต่อธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ /ออมสิน
ขอทราบรายละเอียด/เงื่อนไข
วงเงินกู้ไม่เกิน
500,000 บาท
ต่อหน่วย

ขั้นตอนที่ 3
ธนาคารพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้เงิน
เพื่อซ่อมแซม/ต่อเติมทีอ่ ยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 5
ทาสัญญากู้เงินกับธนาคาร
รับเงินกู้เพื่อนาไปซ่อมแซม/ต่อเติม
ที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4
กรมธนารักษ์/สานักงานธนารักษ์พื้นที่
อนุญาตให้นาสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
ขยายระยะเวลาการเช่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6328 0 2278 2426 หรือ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

