
 
 

 
 

กรมธนารักษ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมน าที่ราชพัสดุ
มาสนับสนุนโครงการส าคัญของรัฐบาล 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค 
แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน จ ากัด ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พัก
อาศัยกับสถานที่ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พร้อมทั้งเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ ส านักงาน ก.พ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น มีผู้สนใจจองโครงการจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ  ให้เข้าร่วม
โครงการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre approve) 
โดยระหว่างที่ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)            
ก็ด าเนินการคู่ขนานในการสรรหาบริษัทผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย 

1. แปลง กท.0475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
บริษัท กิจการร่วมค้าแสงเจริญและพรพิศาล 

2. แปลง กท.1060 ถนนเพชรบุรี เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
บริษัท กิจการร่วมค้าไลก้า บิวดิ้ง 

3. แปลง กท.2918 (บางส่วน) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 

4. แปลง นบ.380 (บางส่วน) ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี
อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  

อย่างไรก็ตามกรณีแปลงที่ยังมีผู้จองไม่เต็มจ านวน คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับเพ่ิมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการฯ จากข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอ่ืน และขยายระยะเวลา  
การรับจองจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ส าหรับโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นม.2612 
(บางส่วน) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 31–1-89 ไร่ ก็ได้ผู้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเช่นกัน 
คือ บริษัท กลอรี่ เมคเกอร์ จ ากัด      

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจโครงการฯ จ านวนมาก กรมธนารักษ์จึงมี
แนวคิดในการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ โดยน าที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการ 
ที่พักอาศัยของข้าราชการเพ่ิมเติม ภายใต้โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อีก 9 พ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) นครนายก 3) สงขลา 4) สุราษฎร์ธานี 5) ประจวบคีรีขันธ์ 6) เชียงราย           
7) อุบลราชธานี 8) อุดรธานี 9) มหาสารคาม 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอ่ืน 
โดยไม่ต้องมีสถานที่ท างานหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ของโครงการ แต่หากผู้เข้าร่วมโครงการมีสถานที่
ท างานหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่โครงการฯ จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นล าดับแรกและจะได้รับสิทธิการเช่า 30 ปี อีกด้วย 

 
/...นอกจากนี ้                             
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นอกจากนี้ นายยุทธนา ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกด้วยว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรมธนารักษ์จะร่ว ม      
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์            
กับ กองทัพบก ณ สวนสาธารณะเบญจกิติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    
เพ่ือให้การก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จ เพ่ือเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  

  และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กรมธนารักษ์จะมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ระหว่าง กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist 
Destination) โดยจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ( International 
Health Plaza) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) 
และศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศ นายยุทธนากล่าวทิ้งท้าย. 
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