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กรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจที่สำคัญ
มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชน ทัง้ ในดา้ นการบริหารจดั การทรี่ าชพสั ดุ การประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเหรียญกษาปณ์แ ละบริหาร
เงินตรา และการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยมีแนวทางในการบริหารงานในทุกภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบริหารจดั การทดี่ ี ซึง่ ส ามารถสร้างประสิทธิผลและประโยชน์ส งู สุดในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศและสงั คมโดยรวม อีกท งั้ ย งั ม จี ดุ ม งุ่ ห มายในการพฒ
ั นาให้เป็นห น่วยงานทมี่ ศี กั ยภาพสงู สุด พร้อมรองรับก าร
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในปี 2558
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จากก้าวแรกในการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการบริหารงานในเชิงรุก
มากขนึ้ โดยได้ย กระดับข ดี ค วามสามารถของบคุ ลากร ประกอบกบั ก ารนำนวัตกรรมทที่ นั ส มัยเข้าม าชว่ ยในการปฏิบตั งิ าน
ส่งผลให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในทุกภารกิจไปสู่เป้าหมาย อาทิ โครงการจัดหา
ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการจัดตั้งสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) แก้ปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการและการขยายตัวของภาคขนส่ง โครงการนำที่ราชพัสดุ
ไปสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาเพื่อประโยชน์ทางด้านคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โครงการจัดสร้างพระคลัง ในพระ
คลังมหาสมบัติ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) โครงการพัฒนาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ต้นแบบ โครงการขยายและปรับปรุงศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ การจัดแสดง
ทรัพย์สนิ ท มี่ คี า่ ข องแผ่นด นิ ด ว้ ยระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality Technology) ตลอดจนขยายความรว่ มมอื 
ระหว่างประเทศ ในดา้ นการคา้ การลงทุนแ ละการแลกเปลีย่ นความรใู้ นดา้ นการผลิตเหรียญระหว่างโรงกษาปณ์ไทยและ
The Royal Mint ประเทศอังกฤษ
ประการสำคัญท นี่ ำความภาคภมู ใิ จมาสกู่ รมธนารักษ์ในการรว่ มเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั
โดยการจัดนิทรรศการ 99 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน 80 ปี กรมธนารักษ์ และนิทรรศการเงินตราคู่
แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชัน เฉลิมฉลองวาระมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของชาวไทย 3 วาระ ประกอบด้วย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพธิ มี หามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จ
พระนางเจ้าส ริ กิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพธิ มี หามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการเป็นจำนวนมากและบรรลุผลสำเร็จ
ทุกประการ
ผมขอขอบคุณข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ รวมถึงร่วมกันผลักดันภารกิจของกรมธนารักษ์ให้ก่อเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 	

(นายนริศ ชัยสูตร)
อธิบดีกรมธนารักษ์

Presently, we have been taking the proactive public management stance in the area of
Human Resources Development and Enterprise Innovation to steer our projects with the new
benchmark. Among the highlight of our development projects which reflect on our four core tasks
and responsibilities of this fiscal year are (i) The appropriation of the state property to support His
Majesty the King’s royal project; (ii) The State Property Commercial Land lease agreement with PTT
to support the development the NGV Gas station; (iii) The appropriation of the State Property for
sports stadiums and recreation parks; (iv) The image casting of the Angel of Wealth and medallion to
commemorate the holiness of the national treasures; (v) the establishment of the six regional coin
management hubs; (v) The renovation of the Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins; (vi) The
innovation of the Grand Treasures Museum’s exhibition by the Augmented Reality Technologies and
(vi) The Technical Assistance Project with the Royal Mint of United Kingdom.
The Treasury Department has the utmost proud to honor His Majesty the King and the Royal
Family‘s dedications and achievements by organizing the commemorative exhibitions : His Majesty
the King’s 99 Commemorative Coins Exhibition, Money of the Land and the Great King Exhibition.
Subsequently, we have the honor to hold the consecutive commemorative coin exhibitions for Her
Majesty the Queen’s 80th Birthday and His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn’s 5th
Cycle Birthday Anniversary which attracted the large crowd to attend the exhibitions to honor their
Majesties.
Lastly, I would like to extend my deepest gratitude to all of the officials and staff members
of the Treasury Department, and wish for everyone success for the concert effort to achieve the
Treasury Department’s tasks for the best interest of the country and its citizens and the sustainable
growth of Thai society.

(Mr. Naris Chaiyasoot)
Director-General of the Treasury Department

Annual Report 2012

The Treasury Department is one of the key government agencies
of Ministry of Finance with an important role assigned by the Royal Thai
Government. Our responsibilities have the profound impact to the
stakeholders and the country’s socio-economic system in the area of
the state property management, the property valuation, the minting
production, monetary management and conservation and display of
Grand National Treasures. The Department has been operating under
the Public Governance principle with the objective to excel in public
delivery services and ensures the readiness to enter the ASEAN Economic Community in 2015

The Treasury Department

Message from the Director-General
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

นายนริศ  ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ์
Mr.Naris  Chaiyasoot
Director-General
(Executive, Higher Level)
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นายนิพิฐ  อริยวงศ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Mr.Nipith Arieyawong
Senior Property Valuation
Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

นางพุทธชาติ  อรุณเวช
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหาร
เหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
Mrs.Puthachat  Arunaveja
Director of Bureau of Grand
National Treasure
Acting Senior National Treasure
and Mint Management Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ว่าง)
Senior State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level) (Vacant)

นายชาญณัฏฐ์  แก้วมณี
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Mr.Channut  Keawmanee
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

Annual Report 2012

นางปนัสย์สร  อริยวงศ์
รองอธิบดีด้านบริหาร
Mrs.Panassorn  Arieyawong
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

The Treasury Department

The Treasury Department’s Management Committee
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นางทัศนีย์  พงศ์ละไม
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Mrs.Tassanee  Ponglamai
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

กลุ่มงานตรวจราชการ

Inspector General

นางสาวจิดาภา  อุ้มมนุษย์ชาติ
ผู้ตรวจราชการกรม
Miss Chidhapa  Oummanousechart
Inspector

นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Nongluk  Kwankaew
Inspector

นายเอกวัฒน์  มานะแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Ekawat  Manakeaw
Inspector

นางปรานี  นันทิทรรภ
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Pranee  Nantitap
Inspector

นายชูชีพ  จิตร์อำไพ
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Choocheep  Jitumpai
Inspector

นายสุวเมธ  ร่มสุข
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Suwameth  Roomsook
Inspector

นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
ผู้ตรวจราชการกรม
Miss Kanchana  Srithanangkool
Inspector

กรมธนารักษ์
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นางสาวยุพา  จิรสุขานนท์
ผู้ตรวจราชการกรม
Miss Yupa  Jirasukhanont
Inspector
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Audit Group

Public Sector Development Group

นางสาวนฤภร  มุขแจ้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Miss Narouporn  Mookjang
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

Annual Report 2012

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

The Treasury Department

นางอุบลรัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Mrs.Ubolrath  Limsawat
Internal Auditor
Senior Professional Level
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สำนักบริหารกลาง

Bureau of General Administration

นางสาววนิดา  บุญวังทอง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
Miss Wanida  Boonwangtong
Human Resource Officer
Senior Professional Level
Acting Senior Human Resource
Management Specialist
(Human Resource Officer,
Expert Level)

นางระเบียบ  คุ้มอินทร์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Mrs.Rabeab Kum-In
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสาววนิดา  บุญวังทอง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
Miss Wanida  Boonwangtong
Human Resource Officer
Senior Professional Level

นายสุชาติ  ชัยจิตร์
ผู้อำนวยการส่วนอัตรากำลัง
Mr.Suchat  Chaijit
Human Resource Officer
Senior Professional Level

นายรังษี  นาหิรัญ
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและสวัสดิการ
Mr.Rungsri  Nahirun
Legal Officer
Senior Professional Level

กรมธนารักษ์
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นางอุไรวรรณ  โชติกกำธร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Mrs.Uraiwan  Chotikkakumthorn
Director
Higher Level
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ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ (ว่าง)
Public Relations Officer
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ว่าง)
Human Resource Officer
Senior Professional Level (Vacant)

กองแผนงาน

Planning Division

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประเมินผล (ว่าง)
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level (Vacant)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเมทินี  แก้วมานพ
ผู้อำนวยการส่วนงานโครงการ
และวิเทศสัมพันธ์
Mrs.Methinee  Kaewmanop
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

Information Technology Center

Annual Report 2012

นางสุนี  จิตต์ประจง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Mrs.Sunee  Jitprajong
Director
Higher Level

The Treasury Department

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน (ว่าง)
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level (Vacant)
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นางนิตยา  สีดาฟอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Nitaya  Seedafong
Director
(Computer Science)
Higher Level

นายพรชัย  ควรประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูล
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ ย
Mr.Pornchai Kuanprasert
Computer Technical Officer
Senior Professional Level
Acting Senior Information
Technology system
and Network Specialist
(Computer Technical
Officer, Expert Level)

นางสาวพัชรินทร์  ทิพยพลาติกุล
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Miss Patcharine Tippayapalatikul
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมธนารักษ์
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นายพรชัย  ควรประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูล
Mr.Pornchai Kuanprasert
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

Information Technology Center

นางวัชรีย์  รวีกานต์
ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
Mrs.Watcharee  Raweekarn
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

สำนักกฎหมาย

Bureau of Legal Affairs
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นายสุกิจ  เที่ยงมนีกุล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Mr.Sukij  Teingmaneekul
Director
(Legal Affairs)
Higher Level

นายอรุณชัย  ภัทรานนท์
ผู้อำนวยการส่วนระบบกฎหมาย
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
Mr.Aroonchai  Phattranont
Legal Officer
Senior Professional Level

นายดนัย  วิจารณ์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ 1
Mr.Danai Wijarn
Legal Officer
Senior Professional Level

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (ว่าง)
Senior Legal Specialist
(Legal Officer, Expert Level) (Vacant)
นายธนพร  พรหมพันธุ์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2
Mr.Tanaporn Prompantu
Legal Officer
Senior Professional Level

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดี 1 (ว่าง)
Legal Officer
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดี 2 (ว่าง)
Legal Officer
Senior Professional Level (Vacant)

นางวรนุช  ภู่อิ่ม
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ 2
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัสดุและการคลัง
Mrs.Woranuch  Phu-Im
Supply Analyst
Senior Professional Level
Acting Senior Supply and Fiscal
Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นางสาวศิรินุช  อัชชเสวิน
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
Miss Sirinuch  Autchasewin
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

The Treasury Department

นางสาวรัตนา  เลิศเจริญพร
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
Miss Ratana Lerdcharoenporn
Director
(Finance and Accounting Analyst)
Higher Level

Bureau of Finance
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นางวรนุช  ภู่อิ่ม
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ 2
Mrs.Woranuch  Phu-Im
Supply Analyst
Senior Professional Level
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ (ว่าง)
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัสดุ 1 (ว่าง)
Supply Analyst
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการเงิน (ว่าง)
Finance and Accounting Officer
Senior Level (Vacant)

นางสาวสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนคลังพัสดุ
Miss Supaporn  Yoopatanawong
Supply Analyst
Senior Professional Level

สำนักกษาปณ์

นางสาวสมรกั   ตัง้ ในคณ
ุ ธรรม
ผูอ้ ำนวยการสำนักกษาปณ์
Miss Somruk  Tangnaikuntham
Director
Higher Level

นางสาววรรณา  ยินดียง่ั ยืน
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะดา้ นกษาปณ์
Miss Wanna Yindeeyangyurn
Senior Mint Specialist
(Mint Technical Officer,
Expert Level)

นายวุฒชิ ยั แสงเงิน
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
Mr.Vuthichai Sangngeon
Senior Coin Arts Specialist
(Academic Artist, Expert Level)

นางสาวลดาวรรณ  แสงเมฆ
หัวหน้ากลุม่ งานบริหาร
Miss Ladawan  Sangmek
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

นางจิราวรรณ  สีหนนท์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Mrs.Jirawan  Srihanon
General Administrative Officer
Professional Level

นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจ
Miss Jirarath  Chuarom
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสนี วล  คำพันธุ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและคลังพัสดุ
Mrs.Sinual  Khamphan
Fiscal Officer
Senior Level

นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเงินทุน
Miss Jaruwan  Khongphet
Finance and Accounting Analyst
Professional Level

นางอัญชลี  แก้วประดับ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Anchalee  Keopradub
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555
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Bureau of Royal Thai Mint

นายทวีเลิศ  กสิไพศาล
ผู้อำนวยการส่วนดวงตรา
Mr.Taveelert  Kasiphaisarn
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานผลิต
Miss Sukhanya  Choochuay
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

นายอนันต์  วชิรพรพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
Mr.Ananta Wachirapornpan
Electrician
Senior Level

นายพิทักษ์  เหลือมพล
ผู้อำนวยการส่วนผลิตตัวเปล่า
Mr.Pitak  Luampon
General Administrative Officer
Professional Level

นายพีรศักดิ์  เลิศพรประสพโชค
ผู้อำนวยการส่วนตีตรา
Mr.Peerasak Lertpornprasopchok
Mint Technical Officer
Professional Level

นางปภัทร์สิริ  ดามณี
ผู้อำนวยการส่วนงานฝีมือ 2
Mrs.Paphatsiri  Damnee
General Administrative Officer
Professional Level

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพ (ว่าง)
Mint Technical Officer
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนศิลปกรรม (ว่าง)
Academic Artist
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานฝีมือ 1 (ว่าง)
Mint Technical Officer
Senior Professional Level (Vacant)

The Treasury Department

Bureau of Royal Thai Mint
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กรมธนารักษ์
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สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasure

นางพุทธชาติ  อรุณเวช
ผู้อำนวยการ
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Mrs.Puthachat  Arunaveja
Director
Higher Level

นางสาวศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนจัดแสดงทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดิน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานภัณฑารักษ์)
Miss Srirat  Wattanalumleard
Dissemination Technical Officer
Senior Professional Level
Acting Senior Plan and Policy
Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาววชารี  เจริญสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษา
และอนุรักษ์ทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน
Miss Vacharee  Charoensumrit
Curator
Senior Professional Level
Acting Senior National Treasure
Conservation Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาววชารี  เจริญสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษา
และอนุรักษ์ทรัพย์สิน
Miss Vacharee  Charoensumrit
Curator
Senior Professional Level

นางสาวศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการส่วน
จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Miss Srirat  Wattanalumleard
Dissemination Technical Officer
Senior Professionl Level

นางสาธินี  เมนะปรีย์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเงินทุน
Mrs.Sathinee  Menapree
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
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นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 1
Miss Siripimol  Sritanauthaikorn
General Administrative Officer
Senior Professional Level
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (ว่าง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level (Vacant)

นางอุทัย  สืบจากลี
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2
Mrs.Uthai  Suebjarklee
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

นางสาวประไพพิศ  ศรีเดชะรินทร์กุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
Miss Prapaipit  Sridecharintkul
Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นายวีระวุฒิ  ศรีเปารยะ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
Mr.Werawut  Sripaoraya
Director
Higher Level

นางพูนสุข  ควรสถิตย์
ผู้อำนวยการส่วนรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
Mrs.Poonsuk  Kuansatit
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

นางมาลัย  มนต์ไชยะ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินคงคลัง
Mrs.Malai  Monchaiya
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

The Treasury Department

Bureau of Monetary Management
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ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (ว่าง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level (Vacant)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษาเงินตรา (ว่าง)
Fiscal Officer
Senior Level (Vacant)

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

Bureau of State Property Information Management

นายปรีชา  มงคลหัตถี
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
จัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Mr.Preecha  Mongkolhutthi
Director
Higher Level

นายทวีชยั   ลิยเ่ี ก
ผูอ้ ำนวยการสว่ นทะเบียน
และหลักฐานทีร่ าชพสั ดุ 2
รักษาการในตำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะดา้ นกรรมสิทธิท์ ร่ี าชพสั ดุ
Mr.Taweechai  Liyeege
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
Acting Senior State Property Rights
Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นายบญ
ุ เลิศ วิรยิ าวุทธ
ผูอ้ ำนวยการสว่ นสำรวจ
และสง่ เสริมการรงั วัด 1
Mr.Boonlert Viriyawut
Surveyor
Senior Level

นายสทุ ธิพงษ์  สุรปริญญากลุ
ผูอ้ ำนวยการสว่ นสำรวจ
และสง่ เสริมการรงั วัด 2
Mr.Sootthipong  Suraprinyakul
Surveyor
Senior Level

นางสาวประไพ  ตัง้ มงคลสขุ
ผูอ้ ำนวยการสว่ นทะเบียน
และหลักฐานทีร่ าชพสั ดุ 1
Miss Prapai Tangmongkolsuk
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายทวีชยั   ลิยเ่ี ก
ผูอ้ ำนวยการสว่ นทะเบียน
และหลักฐานทีร่ าชพสั ดุ 2
Mr.Taweechai  Liyeege
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
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ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสว่ นสารสนเทศภมู ศิ าสตร์ (ว่าง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level (Vacant)

นายอรุณชยั   ภัทรานนท์
ผูอ้ ำนวยการสว่ นระบบกฎหมาย
และความรบั ผดิ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
รักษาการในตำแหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะดา้ นบริหารทร่ี าชพสั ดุ
Mr.Aroonchai  Phattranont
Legal Officer
Senior Professional Level
Acting Senior
State Property Management Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นายประมาณ เปลีย่ นสมัย
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 1
Mr.Praman  Pleansamai
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

The Treasury Department

นายพทิ กั ษ์  ดิเรกสนุ ทร
ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทร่ี าชพสั ดุ
กรุงเทพมหานคร
Mr.Pitak  Direksunthorn
Director
Higher Level

Bureau of Bangkok State Property Management
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นางศกุ ร์ศริ   ิ บุญญเศรษฐ์
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 2
Mrs.Suksiri  Boonyasait
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางสาวชนิตา  เกตุอร่าม
ผูอ้ ำนวยการสว่ นรายได้
Miss Chanita  Katealarm
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายอิชวุฒ  ิ ฤทธาภยั
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การฐานขอ้ มูล
ทร่ี าชพสั ดุ
Mr.Ichavuth  Rittaphai
Surveyor
Senior Level

สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1  	

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นายสกนธ์  สุนทรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
Mr.Sakon  Soontornchat
Director
Higher Level
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Bureau of State Property Management 1

นางบุษกร  ปราบณศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1
Mrs.Bussakorn  Prabnasak
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางสาวรสสคุ นธ์ สมบูรณ์ทรัพย์
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 3
Miss Rosesukon  Somboosup
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายวิรัตน์  วชิรศักดิ์ชัย
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2
Mr.Virat  Vachirasakchai
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายวรเชษฐ์  ทับทิม
ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทร่ี าชพสั ดุ 2
Mr.Vorachate  Tubtim
Director
Higher Level

นายมนัส  ใจสอาด
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 2
Mr.Manas Jaisa-ard
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 1 (ว่าง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level (Vacant)

นายทศพร  ชาลกี ลุ
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การทร่ี าชพสั ดุ 3
Mr.Tosporn Chaleekul
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

The Treasury Department

Bureau of State Property Management 2
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สำนักประเมินร าคาทรัพย์สิน

Bureau of State Property Valuation

นางวราภรณ์  เอื้ออาทร
ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
ในกรุงเทพมหานคร 2
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคา
ทรัพย์สิน
Mrs.Waraporn  Uea-Athorn
Property Valuer
Senior Professional Level
Acting Senior Standard of Property
Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล
ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
ในกรุงเทพมหานคร 1
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินราคาที่ดิน
Miss Wilawan  Veerakun
Property Valuer
Senior Professional Level
Acting Senior Land Valuation
Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางกฤษณา  กมลพัฒนานันท์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Mrs.Krisna  Kamonpattananun
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสาวขนิษฐา  สมหวัง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานประเมินราคา
ทรัพย์สินในภูมิภาค
Miss Kanidtha  Somwung
Property Valuer
Senior Professional Level

นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล
ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
ในกรุงเทพมหานคร 1
Miss Wilawan  Veerakun
Property Valuer
Senior Professional Level

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางสาวจุรีย์  วิสุทธิ
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Juree  Visudthi
Director
Higher Level
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นางอารี  งามศิริอุดม
นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Aree  Ngamsiri-Udom
Property Valuer
Senior Professional Level

นางวราภรณ์  เอื้ออาทร
ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
ในกรุงเทพมหานคร 2
Mrs.Waraporn  Uea-Athorn
Property Valuer
Senior Professional Level

นายเกษมภูมิ วีรสมัย
ผู้อำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
Mr.Kasaemphum  Verasmai
Property Valuer
Senior Professional Level

นายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
Mr.Tananpong  Suksomsak
Property Valuer
Senior Professional Level

The Treasury Department

Bureau of State Property Valuation
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กรมธนารักษ์
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สำนักพัฒนาธุรกิจแ ละศักยภาพที่ราชพัสดุ

22

Bureau of State Property Business Development

นายณรงค์  ราบเรียบ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Mr.Narong  Rabriab
Director
Higher Level

นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
Miss Chutima  Sriprajaya
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางอัญชลี  รอดผล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารแผนกลยุทธ์
Mrs.Aunchalee Rodphol
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
Mrs.Wilairat  Aksornpan
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ
Miss Chorthip  Ruangwetdee
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายประลอง  อรุณรัตนดิลก
ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม
Mr.Pralong Arunratanadilok
Architect
Senior Professional Level

นายปธิกร โอฬารวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคา
และเขียนแบบ
Mr.Pathikorn Olarnwong
Civil Works Technician
Senior Level

นายไอศูรย์  สุธรรมเทวกุล
ผู้อำนวยการส่วนกำกับ
และตรวจสอบการก่อสร้าง 1
Mr.Aisoon  Suthamtewakul
Civil Works Technician
Senior Level

นายวีระ  ป้านสกุล
ผู้อำนวยการส่วนกำกับ
และตรวจสอบการก่อสร้าง 2
Mr.Weera  Pansakul
Civil Works Technician
Senior Level

นายถาวร  บุญพุฒ
ผู้อำนวยการส่วนกำกับ
และตรวจสอบการก่อสร้าง 3
Mr.Thaworn  Boonput
Civil Works Technician
Senior Level

นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนกำกับ
และตรวจสอบการก่อสร้าง 4
Mr.Vinai Chotesirikunawat
Civil Works Technician
Senior Level

นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ
Mr.Pulpatn Hankiatkla
Civil Engineer
Senior Professional Level

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (ว่าง)
Civil Engineer
Senior Professional Level (Vacant)

Annual Report 2012

นายวันทวี  บุญญเศรษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษา
อาคารราชพัสดุ
Mr.Wantawee  Boonyasait
Director
Higher Level

The Treasury Department

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ Bureau of State Property Building Development and Maintenance
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1

The Regional Treasury offices (Region 1)

นางสุชาดา  ปั้นจาด
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Mrs.Suchada  Punjard
Director of the Treasury
Regional office, Pathum Thani

นายทรงศักดิ์  กลิ่นรัตน์
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Mr.Trongsak  Klinrad
Director of the Treasury
Regional office,
Phra Nakhon Si Ayutthaya

นางบุปผนาถ  ชินเดช
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Mrs.Bubphanat  Chindach
Director of the Treasury
Regional office, Saraburi

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางปราณี  จุณณะปิยะ
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Mrs.Pranee  Chun na pi yar
Director of the Treasury
Regional office, Nonthaburi

24

นายราเชนทร์  อุดมศิริ
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Mr.Rachan  U-domsiri
Director of the Treasury
Regional office, Chai Nat

นางวาสนา  ผุดผ่อง
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
Mrs.Wasana Pudpong
Director of the Treasury
Regional office, Lop Buri

นายสมบัติ  พงศ์ละไม
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Mr.Sombat  Ponglamai
Director of the Treasury
Regional office, Sing Buri

นายธวัช  ศรีวิลัย
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Mr.Thavat  Srivilai
Director of the Treasury
Regional office, Ang Thong

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 2)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3

The Regional Treasury offices (Region 3)

นางพนมวัลย์  วัชชพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Mrs.Panomwan  Watchapan
Director of the Treasury
Regional office, Prachin Buri

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางพรทิพย์  พะหะละ
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mrs.Pornthip Pahala
Director of the Treasury
Regional office, Chachoengsao

26

นางสาวรุ่งรัศมี  เมษินทรีย์
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Miss Rungrasamee  Masintree
Director of the Treasury
Regional office, Sa Kaeo

นายณชพัฒน์  เทียนไพโรจน์
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Mr.Nachapat Tianpairoj
Director of the Treasury
Regional office, Nakhon Nayok

นางชุติมา  กลิ่นรัตน์
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Mrs.Chutima Klinrad
Director of the Treasury
Regional office, Samut Prakan

นายปั้น  เปล่งผิว
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Pun  Plengphio
Director of the Treasury
Regional office, Kanchanaburi

นางรัตนา  สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Mrs.Ratana  Somsawad
Director of the Treasury
Regional office, Nakhon Pathom

นายสนธยา  ขำดวง
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Mr.Sontaya  Khumdoang
Director of the Treasury
Regional office, Ratchaburi

นายสุรพงษ์  สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Mr.Surapong  Suksuras
Director of the Treasury
Regional office, Suphan Buri

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 4)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางสาวอมรรัตน์  กล่ำพลบ
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Miss Amornrat  Klamplob
Director of the Treasury
Regional office,
Prachuap Khiri Khan

28

นายไพบูลย์  เชื้อวงษ์บุญ
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Mr.Paiboon Chuawongboon
Director of the Treasury
Regional office,
Samut Songkhram

ตำแหน่งธนารักษ์พ ื้นที่เพชรบุรี (ว่าง)
Director of the Treasury
Regional office, Phetchaburi (Vacant)

The Regional Treasury offices (Region 5)

นายวีรวัฒน์  เที่ยงวัฒนะ
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Mr.Weerawat  Tiangwattana  
Director of the Treasury
Regional office, Samut Sakhon

นางสาวรัชนี  ไทยาพงศ์สกุล
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
Miss Rachanee Thaiyapongsakul
Director of the Treasury
Regional office,
Nakhon Si Thammarat

ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่พัทลุง (ว่าง)
Director of the Treasury
Regional office, Phatthalung (Vacant)
                        

นางสุวรรณา  ทรัพย์มี
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mrs.Suwanna Sapmee
Director of the Treasury
Regional office, Surat Thani

The Treasury Department

นายสุรสิทธิ์  นัครา
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Mr.Surasit  Nakkhara
Director of the Treasury
Regional office, Chumphon

The Regional Treasury offices (Region 6)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7

The Regional Treasury offices (Region 7)

นายธำรงค์  ทองตัน
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Mr.Tamrong  Tongtan
Director of the Treasury
Regional office, Phuket

นายถนัด  หอมจันทร์
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
Mr.Thanat  Homchan
Director of the Treasury
Regional office, Krabi

นายเสรี  ชัยชื่อ
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Mr.Seree  Chaichue
Director of the Treasury
Regional office, Trang

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นายวานิช  จรุงวิภู
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
Mr.Vanich jarungwiphoo
Director of the Treasury
Regional office, Phangnga

30

ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ระนอง (ว่าง)
Director of the Treasury
Regional office, Ranong (Vacant)

นางสมใจ นาคเสวตร
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Mrs.Somjai Naksawet
Director of the Treasury
Regional office, Satun

นายเฉลิมศักดิ์  ปาณศรี
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Mr.Chalermsak Pansri
Director of the Treasury
Regional office, Songkhla

นายวันชัย  อัครสมพงศ์
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Mr.Wunchai  Akrasompong
Director of the Treasury
Regional office, Pattani

นายสนั่น  นพนภาพร
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
Mr.Sanan   Nopnapaporn
Director of the Treasury
Regional office, Yala

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Miss Somjai Sarikaphun
Director of the Treasury
Regional office, Narathiwat

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 8)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9

The Regional Treasury offices (Region 9)

นางสาวนุกูล  อิสสระทิพย์
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Miss Nukul  Issarathipya
Director of the Treasury
Regional office, Chon Buri

นายเกษม  สุขแสนไกรศร
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Mr.Kasem  Sukseankraisorn
Director of the Treasury
Regional office, Rayong

นายชัยวัฒน์  ถิรอุฬารสกุล
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Mr.Chaiwat  Thiraulansakul
Director of the Treasury
Regional office, Trat

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางสาวจุฑามาศ  จันทรสร
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Miss Chutamas  Chantarason
Director of the Treasury
Regional office, Chanthaburi

32

นายอำนาจ  กลิ่นเฟื่อง
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Mr.Amnat  Glinfouang
Director of the Treasury
Regional office, Nong Khai

นายธวัชชัย  ชุมพรเกรียงไกร
ธนารักษ์พื้นที่เลย
Mr.Tawatchai Chumpornkriangkrai
Director of the Treasury
Regional office, Loei

นายมณฑล  เอกอุดมพงษ์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Mr.Monthol  Ecudompong
Director of the Treasury
Regional office, Udon Thani

นายโกวิท  ฉันทจิตร
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Mr.Kovit  Chantachit
Director of the Treasury
Regional office, Nong Bua Lam Phu

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 10)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10 	
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นายวิสันต์  เศิกสิริ
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Mr.Wisun  Serksiri
Director of the Treasury
Regional office, Nakhon Phanom

34

นายวิเชียร  กิตติจารุวัฒนา
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Mr.Wichian Kittijaruwatana
Director of the Treasury
Regional office, Sakon Nakhon

The Regional Treasury offices (Region 11)

นายชัชวาล  ธนปิยะวิจิตร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Mr.Chatchawan Thanapiyavijit
Director of the Treasury
Regional office, Mukdahan

นายมนตรี ลัคนากุล
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Montri Luknagul
Director of the Treasury
Regional office, Roi Et

นางสุภัทรา  บูรณพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Mrs.Supatra Buranapan
Director of the Treasury
Regional office, Khon Kaen

นายนิลวัฒน์  สุนทรนิพัทธ์
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Mr.Nillawat Soontornnipat
Director of the Treasury
Regional office, Maha SaraKham

นายวิเชียร  ศรีสุวิทธานนท์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Vichean  Srisuvittanon
Director of the Treasury
Regional office, Kalasin

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 12)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13 	

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นายสำราญ  เมืองนิล
ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
Mr.Samran  Muangnin
Director of the Treasury
Regional office, Amnat Charoen

36

ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  สมพรชัยกิจ
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Prajak  Sompornchaikij
Director of the Treasury
Regional office,
Ubon Ratchathani

ตำแหน่งธนารักษ์พ ื้นที่ยโสธร (ว่าง)
Director of the Treasury
Regional office, Yasothon (Vacant)

The Regional Treasury offices (Region 13)

นายลือชา  นิสัยกล้า
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Luecha  Nisaigla
Director of the Treasury
Regional office, Si Sa Ket

นายจิตติ  โคตะสินธ์
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Mr.Jitti  Cotasin
Director of the Treasury
Regional office, Surin

นายธวัชชัย  เปลี่ยนศรี
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Mr.Thawatchai  Pliensri
Director of the Treasury
Regional office,
Nakhon Ratchasima

นายไสว  วนัสบดีกุล
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Mr.Sawai Wanutsabordikul
Director of the Treasury
Regional office, Buri Ram

นางวลัยลักษณ์  สืบวิเศษ
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Mrs.Valailucksana  Suebvises
Director of the Treasury
Regional office, Chaiyaphum

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 14)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15

The Regional Treasury offices (Region 15)

นายวิรัช เกตุนวม
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mr. Virat Katenuam
Director of the Treasury
Regional office, Mae Hong Son

นายสุวพงศ์  สงวนศักดิ์
ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
Mr.Suwapong  Sa-nguansak
Director of the Treasury
Regional office, Lampang

นายธีรธร  แช่มสนิท
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
Mr.Teerathon  Chamsanit
Director of the Treasury
Regional office, Lamphun

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นายอภิชา  ประสงค์ธรรม
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Mr.Apicha  Prasongtum
Director of the Treasury
Regional office, Chiang Mai

38

นายพูลศักดิ์  จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Mr.Pulsak Chongcharoen
Director of the Treasury
Regional office, Nan

นายประภาส  ศรีญาณลักษณ์
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Mr.Prapas  Sriyanaluk
Director of the Treasury
Regional office, Phayao

ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Mr.Yongyuth Ruangpatarakul
Director of the Treasury
Regional office, Chiang Rai

นายสมปอง  ไชยโย
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
Mr.Sompong  Chaiyo
Director of the Treasury
Regional office, Phrae

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 16)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17

The Regional Treasury offices (Region 17)

นางสาวศิริภรณ์  กุลบุศย์
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Miss Siriporn Kulabusaya
Director of the Treasury
Regional office, Phitsanulok

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

นางวัชรี  คณานุรักษ์
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
Mrs.Watcharee  Kananuruk
Director of the Treasury
Regional office, Tak

40

นายสุพจน์  รักษ์กำปั่น
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Mr.Supot  Raxkumpun
Director of the Treasury
Regional office, Sukhothai

นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Pongtorn Phakpiensup
Director of the Treasury
Regional office, Phetchabun

นายวิษณุ  เทียนสว่าง
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Wisanu  Thiansawang
Director of the Treasury
Regional office, Uttaradit

นายประจวบ  สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
Mr.Prajaub Somsawas
Director of the Treasury
Regional office, Kamphaeng Phet

นายนพดล  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Mr.Noppadol Isarangura Na Ayutthaya
Director of the Treasury
Regional office, Phichit

นายวิสาล  ทาจวง
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Mr.Visan  Tajoung
Director of the Treasury
Regional office, Nakhon Sawan

นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Mr.Chaiwat Srisomnuk
Director of the Treasury
Regional office, Uthai Thani

The Treasury Department

The Regional Treasury offices (Region 18)
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18
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กรมธนารักษ์
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ประวัตกิ รมธนารักษ์
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กรมธนารักษ์ส ถาปนาขนึ้ ในรชั ส มัยข องพระบาทสมเด็จพ ระปกเกล้าเจ้าอ ยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญไว้ด้วยกัน 4 กรม
คือ กรมกษาปณ์สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา และกรมรักษาที่หลวงและกัลปนา ในครั้งแรกชื่อว่า
“กรมพระคลัง” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “กรมคลัง” เมื่อวันที่ 12   มีนาคม 2495 และเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมธนารักษ์”
ตราบจนถึงปัจจุบัน   โดยมีที่ทำการแห่งแรกอยู่บริเวณถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศ   ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี 2503
ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร และในปี 2535 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ ที่มีสำนักงาน
อยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์  ได้แก่
- 	 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- 	 สำนักบริหารเงินตรา ตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
- 	 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
- 	 สำนักกษาปณ์   ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   รวมถึง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ   
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ
กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพมหานคร

Bangkok.
Bangkok.

- Bureau of Grand National Treasures : The office is located in the Grand Palace, Phra Nakhon,
- Bureau of Monetary Management : The office is located on Chakkrapong Road, Phra Nakhon,

- Bureau of Property Valuation : The office is located in the Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007, Chaengwattana
Road, Bangkok.
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The Treasury Department was established during the reign of King Rama VII according to the
Royal Decree on Regulating Rules and Regulations of the Ministry of Finance on May 23 , 1933. This
establishment merged four important departments, which were the Royal Mint, the Royal Treasury
Department, the Finance Department, and the Royal and Ecclesiastical Properties Department, into
one department called “the Royal Treasury Department”. On March 12, 1952, the name of the
Royal Treasury Department was changed to the Finance Department. Subsequently, the Finance
Department was changed to its present name “The Treasury Department”. At first the office was
located on Kuenkanniwes Road in the Grand Palace. Later, in 1960, it was moved to Chakkrapong Road,
Phra Nakhon. In 1992, the office was moved again to its present location in the Ministry of Finance
complex, on Rama VI Road, Samsane Nai, Phayathai, Bangkok. In addition, there are five divisions
operating in separate offices in different locations in Bangkok Metropolitan area and Treasury Regional
Office in 75 provinces. These divisions of the Treasury Department are as follows:

The Treasury Department

The History of the Treasury Department

- Bureau of Royal Thai Mint : The main office is located on Phahonyothin Road, Khlong
Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani.
The Treasury Department also established Dhanarak Asset Development Company Limited
(DAD) as a state enterprise operating under the supervision of the Treasury Department. DAD is
located at The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary
5th December 2007 on Chaengwattana Road, Bangkok.
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. 2501
3. รับ  จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
มาตรา 104 และ 105

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

5. ดูแล รักษา และเผยแพร่ท รัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นดิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ. 2546
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ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุง รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ       
2. งานดา้ นการประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินก ารประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์แ ละเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท
ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทงั้ ผ ลิตเหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก เหรียญทรี่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสสำคัญต า่ งๆ  ตลอดจนการจดั ส ร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายแลก รับแลก การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา
การเบิก จ่าย  รับ ส่ง และบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ การสั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง การตรวจสอบการ
รับ จ่าย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์  เก็บรักษา
จัดทำทะเบียน และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

Responsibilities
1. Administer, control, maintain and improve, grant the use and rental, and fulfill legal
contracts about state property according to the State Property Act 1975.
2. Produce and distribute Thai coins, and oversee monetary management according to the
Monetary Act 1958.
3. Manage treasury reserves according to the Treasury Reserves Act 1948.

Nature and Descriptions of Work
1. State Property Management Administer, maintain and improve, and allow the use of
the state property and fulfill legal contracts regarding the state property in the most efficient manner
for the best interests of the country.
2. Property Valuation Appraise the property and provide the property valuation comments
which will be taken into consideration when property value is determined according to the law.

Annual Report 2012

5. Conserve and display the Grand National Treasures, and sell minting product  according
to the Treasury Department’s Operating Regulations of the Bureau of Grand National Treasures 2004
and Regulations Concerning Current Budget Management of Coin Exhibitions 2006.

The Treasury Department

4. Manage issues concerning property valuation according to the Land Code 1954, sections
104 and 105.

3. Coin Production Produce circulating coins with denominations from 1 satang to 10 baht,
commemorative coins and medals for various important occasions, Royal Thai orders and decorations,
compensation badges, and other custom-made coin products.
4. Monetary Management Distribute, exchange, verify, store, and manage coins in addition
to manage monetary issues concerning treasury reserves.
5. Grand National Treasures Conservation and Display Conserve, store, record, and
display Thailand’s Grand National Treasures such as Royal insignias, Royal Thai orders and decorations,
antique money, and commemorative coins and medals.
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กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. 	บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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2. 	ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ม าตรฐานสากล
3. 	บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. 	ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

เป้าประสงค์	 							
1. 	ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. 	สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
3. 	มีร าคาประเมินท นุ ท รัพย์ท ดี่ นิ ร ายแปลงครอบคลุมท งั้ ป ระเทศ
และสะท้อนมูลค่าตลาด
4. 	มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและ
บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
5. 	อนุรักษ์ และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าข องแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมของชาติ

Vision, Missions, and Objectives
Vision
To be the major organization in managing Thailand’s property while adhering to good
governance principles.

Missions
1. Manage the state property in the most efficient way that can benefit the economy,
the society, and the environment.

4. Preserve the Grand National Treasures in their good condition with the conservation
principle  to be ready for display.

Objectives
1. To utilize the state property in a feasible way that can add value to the country’s
economy.

Annual Report 2012

3. Management the coins reserve and circulation to meet the demands of the country’s
economy.

The Treasury Department

2. Appraise the property value in a way that meet  international standards.

2. To support a  sustainable quality of life and environment for the society, the community,
and the citizens.
3. To establish a single plot of the property valuation nationwide that reflects the market
price.
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4. To optimize the technology and innovation for coin production and management.
5. To conserve and display the Grand National Treasures in order to promote the country’s
art and culture.
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
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ļŐōĺōŏőŗŖŉŔļŚōŉśŝŚšķŎĠŎĠőŋōśŮgeĸŚŗŞőŖŋōśů

Bureau of State Property Business Development

Bureau of State Property Building Development
and Maintenance

Bureau of State Property Valuation

Bureau of State Property Information Management

Bureau of State Property Management 2

Bureau of State Property Management 1

Bureau of Bangkok State Property Management

Deputy Director General

ĪŝŚōŉŝŗŎĠĮőŖŉŖŋō

Bureau of Monetary Management

The Treasury Department
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Dhanarak Asset Development Company Limited

Bureau of General Administration

Bureau of Grand National Treasure

Planning Division

Information Technology Center

Bureau of Legal Affairs

Deputy Director General

Bureau of Royal Thai Mint

Deputy Director General

National Treasure and Mint Management Advisor

Property Valuation Development Advisor

Public Sector Development Group
Internal Audit Group

State Property Development Advisor

Inspector General

Director General

The Treasury Department Structure
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ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Grand National Treasures

อัตรากำลัง (ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
หน่วยงาน
หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
รวม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
623
643
1,266

449
78
527

94
115
209

578
437
1,015

รวม
1,744
1,273
3,017

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลงานเด่น
กรมธนารักษ์
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1. โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต   ิ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
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￼		 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว รวม
2 ประเภท ดังนี้
		 1.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
			 - 	 เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกท องคำ ชนิดร าคา 16,000 บาท โลหะทองคำรอ้ ยละ 96.5 เส้นผ า่ ศ นู ย์กลาง
26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทขดั เงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 13,000 เหรียญ
			 - 	 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท โลหะเงินร้อยละ 92.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง
35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม ประเภทขดั เงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 50,000 เหรียญ
			 - 	 เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกโลหะสขี าว (ทองแดงผสมนกิ เกิล) ชนิดร าคา 20 บาท โลหะนกิ เกิลร อ้ ยละ
25 ทองแดงร้อยละ 75 เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ
200 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ และประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท จำนวนผลิต
ไม่เกิน 1,500,000 เหรียญ

Workforce (as of 1 February, 2013)
Divisions
		
Central offices
Regional treasury offices
Total

Government
officers

Permanent
employees

Civil
servants

Temporary
employees

Total

623
643
1,266

449
78
527

94
115
209

578
437
1,015

1,744
1,273
3,017

1. 	The production of Coins and Medals Commemorating the Celebrating of H.M. Queen
Sirikit’s 80th Birthday Anniversary 12th August 2012.

		 On the occasion of H.M. Queen Sirikit’s 80th Birthday Anniversary 12th August 2012,
the Treasury Department issued coins and medals to commemorate and honor H.M. Queen Sirikit
as follows:
		 1.1 Commemorative coins
			 - 	 The 16,000 Baht commemorative gold coin. This coin is made from 96.5% gold.
The coin has diameter of 26 millimeters and weight of  15 grams.  The proof coin price is 30,000 Baht,  
and the maximum mintage is 13,000 coins.
			 - 	 The 800 Baht commemorative silver coin. This coin is made from 92.5% silver.
The coin has diameter of 35 millimeters  and weight of  22 grams. The proof coin price is 1,600 Baht,
and the maximum mintage is 50,000 coins.
			 - 	 The 20 Bath commemorative cupronickel coin. This coin is made from 25% nickel
and 75% copper. The coin has diameter of 32 millimeters and weight  of 15 grams.  The proof coin
price is 200 Baht, and the maximum mintage is 30,000 coins.  The non-proof coin exchange price is
20 Baht, and the maximum mintage is  1,500,000 coins.
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		 1.2  เหรียญที่ระลึก
			 - 	 เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,300 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 15,000 เหรียญ
			 - 	 เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 13 กรัม ราคา
จำหน่ายเหรียญละ 100 บาท  จำนวนผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญ

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

2. โครงการจั ด ท ำเ หรี ย ญก ษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก  และเ หรี ย ญที่ ร ะลึ ก ป ระดั บ แ พรแ ถบเ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
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		 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย ให้แ สดงความกตัญญูก ตเวทีแ ละความจงรักภ กั ดี อีกท งั้ ส ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ท มี่ ตี อ่ ป ระชาชน
ทั่วไป โดยจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว รวม 2 ประเภท ดังนี้
		 2.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
			 - 	 เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกท องคำ ชนิดร าคา 16,000 บาท โลหะทองคำรอ้ ยละ 96.5 เส้นผ า่ ศูนย์กลาง
26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ            
			 - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท โลหะเงินร้อยละ 92.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง
35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท จำนวนผลิต 50,000 เหรียญ  
			 - 	 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50  บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง
36 มิลลิเมตร น้ำหนัก 20 กรัม ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 50 บาท จำนวนผลิต 600,000 เหรียญ
		 2.2. เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ โลหะเงินร้อยละ 92.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก
23 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ชนิดบุรุษ จำนวนผลิตไม่เกิน 150,000 เหรียญ และชนิดสตรี จำนวน
ผลิตไม่เกิน 80,000 เหรียญ

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
		 1.2 	Commemorative medals
			 - 	 The special frosted toned copper medal. This medal has diameter of 70
millimeters and weight of 150 grams. The medal selling price is 1,300 Baht, and the maximum
mintage is 15,000 medals.   

On the occasion of celebrating 5th Cycle Birthday of H.R.H. Crown Prince Vajiralongkorn
Anniversary 28th July 2012, the Treasury Department issued coin and medal with ribbon to
commemorate and honor H.R.H’s great kindness  to his subject.
		 2.1 Commemorative coins
			 - 	 The 16,000 Baht commemorative gold coin. This coin is made from 96.5% gold.
The coin has diameter of 26 millimeters and weight of 15 grams. The coin selling price is 30,000 Baht,  
and  the maximum mintage is 5,000 coins.
			 - 	 The 800 Baht commemorative gold coin. This coin is made from 92.5% silver. The
coin has diameter of 35 millimeters and weight of  22 grams. The coin selling price is 1,600 Baht, and
the maximum mintage is 50,000 coins.
			 - 	 The 50 Bath commemorative cupronickel coin. The coin has diameter of 36
millimeters and weight of 20 grams. The non-proof coin exchange price is 50 Baht, and  the maximum
mintage is 600,000 coins.
		 2.2 	The 92.5% silver medal with ribbon. This medal has diameter of 32 millimeters
and weight of 23 grams. Its selling price is 1,600 Baht. The male medal with ribbon has the maximum
mintage of 150,000 medals. And the female medal with ribbon has the maximum mintage of  80,000
medals
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2. The production of coins and medal
with ribbon commemorating the Celebrating of
the 5th Cycle Birthday of H.R.H. the Crown Prince
Vajiralongkorn Anniversary 28th July 2012. 	

The Treasury Department

			 - 	 The frosted toned copper medal. This medal has diameter of 30 millimeters
and weight  of 13 grams. The medal selling price is 100 Baht, and the maximum mintage is  500,000
medals.
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กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

3. 	โครงการการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

		 ในโอกาสที่กรมธนารักษ์ครบ 80 ปี ในปี 2556 กรมธนารักษ์จึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ใน
พระคลังมหาสมบัติขึ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้มีความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน อันเป็นแบบอย่างตาม
ขนบธรรมเนียมไทยทดี่ ี รวมทงั้ เพือ่ เป็นข วัญก ำลังใจแก่บ คุ คลทวั่ ไป ให้ย ดึ ม นั่ ในความซอื่ สัตย์ สุจริต โดยเฉพาะผทู้ ที่ ำงาน
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
		 การจัดสร้างเหรียญ “พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ” มี 4 ประเภท ดังนี้
		 3.1 	เหรียญทองคำขัดเงา สูง 7 เซนติเมตร น้ำหนัก 300 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,00,000 บาท
จำนวนผลิต  99  เหรียญ
		 3.2 เหรียญทองคำ สูง 3 เซนติเมตร น้ำหนัก 18 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 50,000 บาท จำนวน
ผลิต 1,000 เหรียญ
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		 3.3 	เหรียญเงินร มดำพน่ ท รายพเิ ศษ สูง 3 เซนติเมตร  น้ำห นัก 15 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 2,000 บาท
จำนวนผลิต 10,000 เหรียญ 		
		 3.4	 เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายธรรมดา  สูง 3 เซนติเมตร  น้ำหนัก 11 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ
120 บาท จำนวนผลิต 200,000 เหรียญ
4. 	โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงการคลัง วายุภักษ์ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
		 ในช่วงปลายปี 2554 ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน
จากวิกฤตอุทกภัย กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ   เตชะไพบูลย์) ได้มอบหมายให้
กรมธนารักษ์หาแนวทางช่วยเหลือ โดยจัดหาที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมเพื่อ
เป็นศูนย์พักอาศัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบ
กรมธนารักษ์จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวง
การค ลั ง ณ ศู น ย์ ร าชการเ ฉลิ มพระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าพักอาศัยทั้งสิ้นจำนวน 2,542 ราย ซึ่งภายใน
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		 3.1 The proof gold medal. This medal is 7 centimeters high and weighs 300 grams. Its
selling price is 1,000,000 Baht and, the maximum mintage is 99 medals.
		 3.2 The gold medal. This medal is 3 centimeters high and weighs 18 grams. Its selling
price is 50,000 Baht and, the maximum mintage is 1,000 medals.   
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		 On the occasion of the 80th anniversary of the Treasury department in 2013, The Treasury
Department issued the Angel of Wealth as a token of morale boost and encouragement for Thais,
especially for civil servants who have the responsibility in finance and treasury fields. There are
4 types of medal

The Treasury Department

3. The production of the Angel of Wealth.

		 3.3 The special frosted toned silver medal. This medal is 3 centimeters high and weighs
15 grams. Its selling price is 2,000 Baht and, the maximum mintage is 10,000 medals.  
		 3.4 The frosted toned copper medal. This medal is 3 centimeters high and weighs 11
grams. Its selling price is 120 Baht and, the maximum mintage is 200,000 medals.
4. Vayupak Disaster Relief Center for Flood Victims, under the supervision of the
Ministry of  Finance
		 During the end of year 2011 Thai people in many areas were tremendously affected by
the unexpected big flood. On behalf of the Ministry of Finance, Mr.Teerachai Puwanartnaranubala,
Finance Minister, and Mr. Viroon Tejapaibul, Deputy Finance Minister, assigned the Treasury
Department to find the measures to assist those affected by
the flood. Therefore, the Treasury Department, in collaboration
with the Dhanarak Asset Development Company Limited and
the Ministry of Social Development and Human Security, set
up the Vayupak Disaster Relief Center at the Government
Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th Anniversary
on Chaengwattana Road, Lak-Si District, Bangkok.  Since its opening
from October 16 - December 16, 2011, the Center accommodated
2,542 flood victims and provided the facilities as well as as
necessity utilities  such as food, drinking water, medicine, pet care
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ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น อาหาร น้ำ
ยา การรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถานที่ดูแลสัตว์เลี้ยงและการบริบาลสัตว์ พื้นที่สำหรับ
เด็กเล็กแ ละสนั ทนาการ รวมทงั้ ก ารฝกึ อ าชีพให้ผ ปู้ ระสบภยั เพือ่ ส ามารถนำไปประกอบอาชีพห รือห ารายได้เสริมภ ายหลัง
จากกลับภูมิลำเนา เป็นต้น  
		 สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัย กรมธนารักษ์ได้มีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ คือ กรณีผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยหากที่พักเสียหายบางส่วน  
ยกเว้นก ารเรียกเก็บค า่ เช่าเป็นเวลา 1 ปี  ถ้าเสียห ายทงั้ ห ลังย กเว้นก ารเรียกเก็บค า่ เช่าเป็นเวลา 2 ปี  กรณีเช่าเพือ่ ป ระกอบ
การเกษตรหากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี และกรณี
ผู้เช่าอาคารราชพัสดุและผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น   ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนตามข้อเท็จจริงว่า
ไม่ส ามารถดำเนินก จิ การตามวตั ถุประสงค์ในทเี่ ช่าได้ โดยในปี 2555  กรมธนารักษ์ได้ให้ค วามชว่ ยเหลือผ เู้ ช่าท รี่ าชพสั ดุต าม
มาตรการดังกล่าวแล้ว  มีจำนวนทั้งสิ้น 7,144 ราย เป็นเงินค่าเช่าที่ต้องยกเว้นการเรียกเก็บประมาณ 7.944 ล้านบาท
กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555
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		 กรมธนารักษ์จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) ใน
ส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 6 แห่ง คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี   และสงขลา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ของกรมธนารักษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ การให้บริการรับ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ เพิ่มรอบการหมุนเวียนของ
เหรียญกษาปณ์และคัดกรองเหรียญกษาปณ์ชำรุด และเหรียญปลอมจากระบบ
เศรษฐกิจได้รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อความต้องของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งลดขั้น
ตอนและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเหรียญกษาปณ์ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบครบทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่วัน
ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา
6. 	ผลงานที่ได้รับรางวัล
		 6.1 	การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ด้วยระบบ
เสมือนจริงเสริม (Augmented Reality Technologies) ได้รับรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นประจำปี 2555 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
		 6.2 	กรมธนารักษ์ได้ร บั ร างวัลค ณ
ุ ภาพการบริหารจดั การ
ภาครัฐรายหมวดประจำปี พ.ศ. 2555 หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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5. 	Coin Management Hub
		 The Treasury Department has established coin management hubs in 6 provinces,
which are Chiang mai, Nakorn Sawan, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Surat Thani and Songkhla. This
establishment is part of the new coin management approach to enhance the performance of coin
distribution and circulation to meet the demand of the Thai economy and also reduce  work process
and coins transportation expenses. All hubs have  fully operated since 2nd May 2013.
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For the state property lessees for residential purpose all over the country, the Treasury
Department also introduced several measures to assist those affected by the flood.  For instance,
rental fees were waived for those who had partial damages for a year, and two years for those whose
homes were wholly damaged.  In case of the state property lessees for farming purpose whose
products were partially affected, they were eligible for a one year waiver. The State Property lessees
for building commercial purpose were also eligible for rental waivers based on damages incurred. In
2012 alone, the Treasury Department assisted a total of 7,144 lessees, and waived 7.944 million Baht
in rental revenues.

The Treasury Department

services, temporary children playground, and mobile medical care unit from Ramathibodi Hospital.
In addition, the Center also provided vocational training for the flood  victims while being sheltered,
so that they would be able to earn additional income when they return home.

6. 	Achievement awards
		 6.1 The display of the national treasures with Augmented Reality Technologies
won two awards:  the 3rd Phetvayupak award in 2011 in the category of an innovation for serving
public and external agency on March 28, 2012 and the outstanding  serving innovation of 2012 on
January 9, 2013  from Office of the Public Sector Development Commission.
		 6.2 	The Treasury Department won the Government Management Award in category of
outstanding performance and innovation process on January 9,  2013  from Office of the Public Sector
Development Commission.
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ผลงานด้านต่างๆ
ด้านที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง
ปัจจุบันมีที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ 12.5 ล้านไร่ และอาคารราชพัสดุประมาณ 545,244 หลัง โดยมีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
ทั่วประเทศ มีจำนวน 128,194 ราย และผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จำนวน 19,475  ราย  
การใช้ประโยชน์ท ี่ดินและอาคารราชพัสดุ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
การใช้ประโยชน์		
		
ที่ดิน
		
(แปลง)
ใช้ราชการ
จัดให้เช่า
สงวนไว้ใช้ราชการ
รวม

167,479
4,745
3,900
176,124

จำนวน		
เนื้อที่
อาคาร
(ล้านไร่) 	 (หลัง)
*8.108
0.175
1.802
10.085

520,135
22,859
2,250
545,244

ราคา ณ วันที่ได้มา
ที่ดิน 	
อาคาร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
ที่ดิน
(ล้านบาท)

551,477.04 1,253,186.78 3,057,277.94
35,027.40
63,262.15	   191,484.86
110,436.75
147.41	  169,832.70
696,941.22 1,316,596.35 3,418,595.50

หมายเหตุ 	*จำนวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับความ
		มั่นคงของประเทศใช้ในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.415 ล้านไร่
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Outstanding Performance
State Property
The Treasury Department is authorized to administer, control, maintain, improve, and grant
the use and rental of the state property which now includes 12.5 million rai and 545,244 buildings.
Accordingly, there are 128,194 lessees for lands and 19,475 tenants for buildings.

					
Price as of the 	
Types of Use Amount			
Acquisition Date
		
Land
Area
Buildings
Land 	
Buildings Land Value
		
(Plots) (Million Rai) 	 (Units) (Million Baht) (Million Baht) (Million Baht)
For Government 167,479
For Rent
4,745
Reserved for	 
Government
3,900
Total
176,124

*8.108
0.175

520,135
22,859

551,477.04 1,253,186.78 3,057,277.94
35,027.40
63,262.15	   191,484.86

1.802
10.085

2,250
545,244

110,436.75
147.41	  169,832.70
696,941.22 1,316,596.35 3,418,595.50

Remark * This amount does not include approximately 2.451 million rai of the state property used by
the Ministry of Defense for national security purposes.
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Data as of 30 September 2012

The Treasury Department

The Utilization of State Property and Buildings
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หน่วย : ราย

การจัดให้เช่า
ประเภท

เพื่ออยู่อาศัย

จำนวนผู้เช่า
เพื่อการเกษตร เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

รวม

เช่าที่ดิน
82,926
40,053
5,215
เช่าอาคาร				
รวม				

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์
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ค่าเช่า
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ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม

128,194
19,475
147,669

อสังหา ค่าธรรมเนียม ค่าขายที่ดินและ ค่าปรับ ค่าขายของ รายได้
ริมทรัพย์ เบ็ดเตล็ด อาคารราชพัสดุ		
เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด
1,735.942
1,574.279
3,310.221

116.804
325.356
442.160

4.482
149.807
154.289

0.795
17.759
18.554

3.610
3.610

รวม

0.006 1,858.029
25.511 2,096.322
25.517 3,954.351

1. โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ
กรมธนารักษ์ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้พ ระราชทานแก่ป วงราษฎรไทยทงั้ ห ลายผา่ นโครงการอนั เนือ่ งมาจากพระราชดำริในดา้ นตา่ งๆ กรมธนารักษ์จ งึ ม นี โยบาย
ท จี่ ะนำทรี่ าชพสั ดุม าใช้ป ระโยชน์เพือ่ ส นับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึง่ เป็นโครงการทเี่ ป็นป ระโยชน์ในเชิงส งั คม
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมธนารักษ์จะจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับภารกิจไปสนับสนุนในแต่ละโครงการโดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ ปี 2551 และในปี 2555 ได้นำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 43 แห่ง  ใน 39 จังหวัด
เช่น โครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 250 ไร่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน และโครงการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 942 ไร่ โครงการเกษตร
ผ สมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดฉ ะเชิงเทรา เนือ้ ที่ 25 ไร่ โครงการสตั ว์พ ระราชทาน จังหวัดม หาสารคาม
เนื้อที่ 250 ไร่
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Unit: Tenant/Lessee

State Property for Rent

Number of Lessees/Tenants
Residence
Agriculture
Other Purposes

Total

Land Rental
82,926
40,053
5,215
Building Rental				
Total				

128,194
19,475
147,669

Rents
Real Miscellaneous Sales of
Fines Sales of Miscellaneous Total
		
Property
Fees
State Property		 Miscellaneous Income
				
and Buildings		
Items
Central
Regional
Total

1,735.942
1,574.279
3,310.221

116.804
325.356
442.160

4.482
149.807
154.289

0.795
17.759
18.554

3.610
3.610

0.006
25.511
25.517

1,858.029
2,096.322
3,954.351

The Treasury Department

Unit: Million baht

Revenues of State Property Management

Annual Report 2012

Types of Rent

1. State Property for Royal Projects
It is the policy of the Treasury Department to fully support the implementation of
Royal Projects with the purpose to benefit the Thai people and society at large. Since the project
initialization in 2008 until 2012, the Treasury Department has allocated 43 land plots in 39 provinces
for various projects which the Royal Kaem Ling Project (Water Retention Basin) initiated by His Majesty
the King in Lamphun province, covering 250 rai and the Community Self-Sufficiency Learning Center
and Agricultural Economy Development Towards Self-Sufficiency Economy Project in Surat Thani
province, covering 942 rai, and the Mixed Farming Project, based on the new and modern farming
concept, covering 25 rai in Chachoengsao province.
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2. โครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพ
 ืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์หรือขอคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาจัดให้
เกษตรกรเช่าในอตั ราคา่ เช่าท เี่ หมาะสม โดยได้แ ต่งต งั้ ค ณะกรรมการอำนวยการเพือ่ ก ำหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ มาตรการ
เงือ่ นไขการดำเนินง านและแต่งต งั้ ค ณะกรรมการระดับจ งั หวัดเพือ่ ข บั เคลือ่ นโครงการตอ่ ไป  โดยมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ แ ก้ไข
วิกฤตพลังงานและพืชอาหาร รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสังคม
และความยากจน ปัญหาความต้องการที่ดินทำกินของประชาชนที่ยากจน และไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง อีกทั้ง
เป็นการสนับสนุนการนำที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรมและช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุ โดยส่งเสริมให้มีการ
ทำการเกษตรพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานอย่างมีคุณภาพ   อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สามารถ
ดำเนินโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ได้เนื้อที่ 51,369-3-65.70 ไร่
จำนวน 5,776 ราย โดยแยกเป็นจัดให้เกษตรกรเช่า เนื้อที่  47,223-1-47 ไร่ จำนวน 5,731 ราย และการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงกับส่วนราชการ เนื้อที่  4,146-2-18.70 ไร่  จำนวน 45 หน่วยงาน    
3. โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน (รัฐเอื้อราษฎร์)
เป็นโครงการตามนโยบายของรฐั บาลในการบริหารจดั การทดี่ นิ ข องรฐั เพือ่ แ ก้ไขปญ
ั หาสงั คมและความยากจน
เชิงบูรณาการ  โดยการนำที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่ว่างมิได้ใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ และที่มีผู้ถือครองทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาดำเนินการภายใต้โครงการ “รัฐเอื้อราษฎร์” เพื่อ
นำมาจัดให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมธนารักษ์ได้
ดำเนินการจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหรือที่ทำกิน จำนวน 7,871 ราย เนื้อที่
ประมาณ 27,747 - 0 - 52 ไร่
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The Cabinet Resolution on 28th July 2009 assigned the Treasury Department the task to
inspect state properties under the care of state agencies, especially plots that are not fully utilized
by those agencies. These state properties were recalled from state agencies and leased out to
individuals especially farmers at low rates. A committee was set up to supervise the rules, regulations,
eligibility, and other measures. A sub-committee at the provincial level was also set up to mobilize
the project. The project aimed at minimizing problems concerning the energy and food crops crisis
and other problems, including unemployment, poverty, social and economic problems, and the need
for land to grow crops and make a living for the poor. This is to add value and maximize the use of
state property. This project was initiated since the fiscal year 2009, and in the fiscal year 2012 the
Treasury Department has allocated 51,369-3-65.70 rai to 5,776 individuals of which 47,223-1-47 rai
were rented out to 5,731 farmers, and the rest of 4,146-2-18.70 rai was allocated to 45 government
agencies. The agreement with these agencies was done through the signing of a Memorandum of
Understanding (MOU).

The Treasury Department

2. State Property for Food Crops and Energy-substitution Crops
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3. The “Rut Ua Rard” Housing Project
The “Rut Ua Rard” Housing Project, which was initiated by the Treasury Department in
accordance with the government’s policy, aimed to help solve the country’s social problems and
alleviate poverty.  State property in 75 provinces in the care of government agencies that was not
utilized for the administration purposes and that had been illegally occupied was allocated to
low income people through leasing. This program provided the people with secure housing and
opportunities to earn a living. In the fiscal year 2012 the Treasury Department leased about
27,747-0-52 rai of state property to 7,817 individuals.

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4. โครงการบ้านมั่นคง
กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุ
และการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ให้น่าอยู่มากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยเน้นการดำเนินงานที่
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัดได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฏหมายและมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง มีการจัดวางผังและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ
และสังคมที่ดี โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 - 2554 สามารถพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปแล้ว 104 ชุมชน
จำนวน 11,616 ครัวเรือน
5. โครงการบ้านธนารักษ์

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

รัฐบาลได้มีนโยบายให้นำที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ว่าง หรือที่ดินราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือเลิกใช้ประโยชน์
มาสรา้ งบา้ นพกั อ าศัย เพือ่ เป็นส วัสดิการสำหรับข า้ ราชการหรือล กู จ้างประจำ ของหน่วยงานภาครฐั ได้ด ำเนินก ารกอ่ สร้าง
4 จังหวัด จำนวน 964 หน่วย ประกอบด้วย
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5.1 โครงการบา้ นธนารักษ์จ งั หวัดภ เู ก็ต ตัง้ อ ยูบ่ นทดี่ นิ ร าชพสั ดุแ ปลง ภก. 241 ตำบลบางตลาดเหนือ อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 5-1-60 ไร่ เป็นอาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวม 156 หน่วย มีผู้รับสิทธิ
ครบเต็มจ ำนวนแล้ว ซึง่ ป จั จุบนั ม กี ารโอนสทิ ธิแ ล้วจ ำนวน 155 หน่วย คงเหลือ 1 หน่วย คาดวา่ จ ะสามารถโอนให้แ ก่ผ รู้ บั ส ทิ ธิ
ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้
5.2 	โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง ชม. 1723 ตำบลดอนแก้ว อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 47-0-00 ไร่ เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 140 หน่วย
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันมีการโอนสิทธิเรียบร้อยแล้ว 95 หน่วย คงเหลือ 45 หน่วย
5.3 	โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง อ.สพ.79 ติดทางหลวงจังหวัด
สุพรรณบุรี-บางปลาม้า ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 11-2-50 ไร่ เป็นบ้านเดี่ยว
บ้านแฝดและทาวเฮ้าส์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 40 หน่วย ที่ดินเปล่า 4 หน่วย รวมเป็น 44
หน่วย ซึ่งปัจจุบันมีการโอนสิทธิเรียบร้อยแล้ว 39 หน่วย นัดโอนกรรมสิทธิ 4 หน่วย คงหลือ 1 หน่วย
5.4 	โครงการบา้ นธนารักษ์จ งั หวัดน นทบุรี ตัง้ อ ยูบ่ นทดี่ นิ ร าชพสั ดุแ ปลงที่ นบ.381 ด้านหลังศูนย์ร าชการนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 24-0-00 ไร่ อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น
จำนวน 8 หลัง รวม 624 หน่วย พร้อมระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีผู้จองสิทธิครบแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่า
จะโอนกรรมสิทธิในปี 2556

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
4. The Ban Mankong Housing Project
The Treasury Department, in cooperation with the Community Organization Development
Institute, implemented the Ban Mankong Housing Project, focusing on improving the living
conditions of people who had been living in densely-populated areas located on state property. This
aimed to create a more livable, safer, and healthy environment for these people. From 2005 to 2011,
the project was implemented in 104 communities assisting a total of 11,616 households.

5.1 The Dhanarak Housing Project in Phuket province was implemented on Plot PK 241 in
Tambon Bangtalad Nue, Amphoe Mueang. The total area allocated to the project was 5-1-60 rai on
which two eight-storey buildings totaling 156 units were built. The construction has been completed
and the rental rights have been transferred to those who made reservations.
5.2		The Dhanarak Housing Project in Chiang Mai province was implemented on Plot CM
1723 in Tambon Donkaew, Amphoe Mae Rim. The total area was 47 rai on which 140 detached houses
were built.  The construction has been completed and at present, the rental rights of 95 units have
been transferred to those who made reservations.
5.3 The Dhanarak Housing Project in Suphan Buri province was implemented on Plot SP
79 in Tambon Donkaew, Amphoe Mueang. The total area was about 11-2-50 rai on which detached
houses, duplexes and townhouses were built.  The construction of 40 units has been completed and
at present, the rental rights of 39 units have been transferred to those who made reservations.
5.4 The Dhanarak Housing Project in Nonthaburi province was implemented on Plot NB 381
in Tambon Bang Krasaw, Amphoe Mueang. The total area was about 24 rai on which eight eight-storey
apartment buildings totaling 624 units are being constructed.  

Annual Report 2012

The Dhanarak Housing Project was initiated to provide welfare services to government
officials and permanent employees by building houses on state property and providing them with
rental rights. 964 housing units were built in four provinces as follows.

The Treasury Department

5. The Dhanarak Housing Project
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6. โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งส ถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)

กรมธนารักษ์
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ดำเนินการโครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานี
บริ ก ารก๊ า ซธ รรมชาติ (NGV) ตามม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17
เมษายน 2555 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กรม
ธนารักษ์) เสนอ “ให้ส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ยินยอมให้กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครอง แต่ไม่
ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลด้านพลังงาน มาพัฒนาเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
โดยให้กรมธนารักษ์ประสานกับส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม เพื่อดำเนินการต่อไป” โดยในปี  2555 กรมธนารักษ์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง โครงการนำ
ทีร่ าชพสั ดุไปสนับสนุนก ารจดั ต งั้ ส ถานีบ ริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ
ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีฯ เพื่อขอเช่าก ับกรมธนารักษ์ตามระเบียบฯ ต่อไป
7. โครงการจัดให้การกีฬาแห่งป ระเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุ
การสนับสนุนการนำที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ โดยโครงการเริ่มแรกกรมธนารักษ์ได้จัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท.0475 โฉนดเลขที่ 2222 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่  6–2–61  ไร่ เพื่อก่อสร้าง
อาคารสนามกีฬาบาสเกตบอล และลานกีฬา
8. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ใ นเชิงเศรษฐกิจ
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กรมธนารักษ์ได้นำที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในทางราชการ
แต่มีศักยภาพเหมาะสมในการนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์มาจัดหาประโยชน์ โดยการเปิดประมูลหาผู้ลงทุน หรือนำมา
จัดให้เช่าเพื่อหารายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินดังกล่าว ในปี 2554 มีเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้จากการบริหาร
ที่ราชพัสดุ จำนวน 3,300 ล้านบาท โดยสามารถจัดเก็บได้ จำนวน 3,692.787 ล้านบาท  สำหรับในปี 2555  มีเป้าหมาย
ในการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3,700 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้จำนวน 3,954.351 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 106.87  
9. การสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม
เพื่อให้การจัดทำข้อมูลที่ราชพัสดุมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแปลง เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิสำหรับที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงเขตเช่า
และแผนที่แสดงการบุกรุกที่ราชพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จัดทำแผนงานสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ซึ่งมี
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
9.1 โครงการสำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ   เป้าหมาย 160 แปลง สามารถดำเนินการได้ 199 แปลง
คิดเป็นร้อยละ 124.37
9.2 โครงการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ เป้าหมาย 100 แปลง สามารถดำเนินการได้ 130 แปลง
คิดเป็นร้อยละ 130
9.3 โครงการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่าที่ราชพัสดุ เป้าหมาย 2,600 ราย/แปลง
สามารถดำเนินการได้ 2,927 ราย/แปลง คิดเป็นร้อยละ 112.58

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
6. The Building NGV Gas Stations on State Property

In support of the Sports Authority of Thailand in building sports stadiums, the Treasury
Department initially allocated the plot KT 0475, Sukhumvit Road, Bangjak District, Bangkok, covering
the area of 6-2-61 rai, for the Sports Authority of Thailand to build a basketball  stadium and a sports
field.
8. State Property for Economic Development
Underutilized state property or those that are not reserved for the government’s immediate
use but have commercial potentials would be leased to the public sector for development through
a bid and tender. This would add value to the land, as a result, in 2011 the Treasury Department
collected 3,692 million Baht in revenues from the lease of state property. In addition, in 2012 the
revenue from state property increased to  3,954.351 million Baht.
9. The Survey of State Property
In the fiscal year 2012, the Treasury Department surveyed state property to ensure the
complete collection of data such as documents proving ownership of land, state property maps,
map showing the rental land, and maps showing illegally-occupied land. The three surveys are as
follows:
9.1 The Land Measuring Survey of which 199 plots were conducted, higher than the 160
plot target by 124.37 percent.
9.2 The Issuance of Legal Documents for State Property of which 130 plots were issued
with legal documents, higher than the 100 plot target by 130 percent.
9.3 The Survey of State Property for the Mapping of Rental Land. Following the survey,
maps were drawn to show the area of rental land of which 2,927 lessees/plots were conducted,
higher than the 2,600 target by 112.58 percent.

Annual Report 2012

7. The Building Sports Stadiums on State Property

The Treasury Department

The cabinet’s resolution of  April 17,  2012, agreed, in principle, in building the  NGV gas
stations on state property. The Treasury Department, on behalf of the Ministry of Finance, proposed
that the state property occupied by government agencies  and that is not being utilized for specific
purposes or that is underutilized be recalled to build NGV gas stations. This is in support of the
government’s policy in energy development and conservation. The Treasury Department collaborated
closely with other government agencies in allocating suitable land for the project. In 2012, the Treasury
Department signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Petroleum Authority of Thailand
(PTT) to build NGV gas stations, both in Bangkok and in the provinces. At present, PTT is surveying the
state properties that are suitable for the project to be leased from the Treasury Department.
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10. การสำรวจกำแพงเมือง – คูเมือง

กรมธนารักษ์
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กำแพงเมือง - คูเมือง เป็นท สี่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นด นิ ท ใี่ ช้เพือ่ ป ระโยชน์ข องแผ่นด นิ โดยเฉพาะ  กรมธนารักษ์
ได้กำหนดแผนงานการสำรวจที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง เพื่อดูแลรักษากรรมสิทธิ์ที่ดินและโบราณสถาน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรที่มีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง โดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา
และดา้ นโบราณคดีท ำการศกึ ษาวเิ คราะห์ก ำหนดขอบเขตทดี่ นิ ก ำแพงเมือง - คูเมือง และสำรวจรงั วัดจ ดั ท ำแผนทีก่ ำหนด
ขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมืองในภาคพื้นดินโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานใน
การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 กรมธนารักษ์ได้จัดจ้างศึกษาวิเคราะห์กำหนด
ขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง จำนวน 22 เมือง เช่น เมืองโบราณบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา เมืองโบราณ
ต้นผึ้ง  จังหวัดน่าน เมืองพญาขัน (เมืองโบราณควนสาร) จังหวัดพัทลุง เมืองโบราณบ้านใหม่ไพศาลี จังหวัดลพบุรี และ
ทำการสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง ลงในภาคพื้นดิน จำนวน 24 เมือง เช่น  เมืองโบราณบ้าน
โนนเมือง จังหวัดขอนแก่น เมืองพญาเร่ จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณดอยเวียง จังหวัดเชียงราย เมืองโนนเมืองและเมือง
สระบัว จังหวัดบุรีรัมย์
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City walls and moats are the country’s public property which deem as the national heritage
and reserve the right of usage.  The Treasury Department established a plan to survey land on which
city walls and moats are located so as to maintain land rights and historical places and consulted
experts in geology and archeology to mark the boundaries of the land on which city walls and moats
are located. These experts also assisted in surveying the land and drew maps demarcating the boundaries of city walls and moats. Data collected from these surveys were used as evidence in issuing legal
documents for state property. In the fiscal year 2011, the survey of 22 areas were conducted such
as the ancient cities of Ban Dongplong in Nakhon Ratchasima, Ton Peung in Nan, Phraya Khan (Kuan
Sarn) in Phattalung, Mai Paisari in Lopburi. In addition, the surveys of boundary markers in 24 areas
were conducted such as the ancient city Nhone Mueang in Kon Kaen, Phraya Re in Cholburi, Ban Doi
Wiang in Chiang Rai and Nhone Mueang and Sa Bua in Buri Rum.
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10. The Survey of City Walls and Moats
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ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ด้านประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน มีเป้าหมายการดำเนินงาน 4.551 ล้านแปลง มีผลการดำเนินงาน 4.659
ล้านแปลง ดังนี้
1. สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่ 15 พื้นที่ มีเป้าหมายการ
ดำเนินงาน 1,007,952 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 1,019,565 แปลง
2 . สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่
47 พื้นที่ มีเป้าหมายการดำเนินงาน 3,552,900 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 3,639,480 แปลง  
การประเมินร าคาทนุ ท รัพย์ห อ้ งชดุ มีเป้าห มายการดำเนินง าน 218,000 ห้องชดุ มีผ ลการดำเนินง าน 287,053  
ห้องชุด ดังนี้

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

1. 	ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน จำนวน
106 อาคาร/34,336 ห้องชุด
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2. 	สำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน จำนวน  
335 อาคาร/87,933  ห้องชุด
3. 	สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในภูมิภาค ผลการดำเนินงาน จำนวน
1,102 อาคาร/164,784 ห้องชุด
งานให้บริการข้อมูล
กรมธนารักษ์เปิดให้บริการข้อมูลราคาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ จากการขอดูด้วยตนเอง หนังสือสอบถาม  สอบถามทางโทรศัพท์ E-mail  และ Internet ดำเนินงาน
1,380,527 ราย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดำเนินการรวม 1,380,527 ราย

ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชาชน รวม 9 ชนิดราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์
และ 1 สตางค์ และผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนจัดสร้างเครื่อง
ราชอิสริยภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. 	ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จำนวน 1,645.692 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 92.45 ของ
เป้าหมาย 1,780.030 ล้านเหรียญ
2. 	ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 9 โอกาส จำนวน 7,453,300 เหรียญ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าส ริ กิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพธิ มี หามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

Overall Performance in the Fiscal Year 2012

Mint Production
The Treasury Department continually produces the circulation coins to assure its adequacy
for daily life circulation within the economic system. The current circulation coin series is comprised
of 9 denominations; 10, 5, 2, and 1 Baht and 50, 25, 10, 5, and 1 Satang. The Treasury Department
produces commemorative coins and medals for various important occasions, royal Thai orders and
decorations, plaques, badges and other metallic art objects.   
The production of each product in the year 2012 are as follows:
1. 	Circulation coin: 1,645.692 million coins which is equivalent to 92.45 percent of the
production target of 1,780.030 million coins.
2. 	Commemorative coins: 7,453,300 pieces for nine occasions which are the Coins
Commemorating the Celebrating on the Auspicious Occasion of H.M. the King’s 7th Cycle Birthday
Anniversary 5th December 2011, Coins Commemorating the Celebrating of H.M. Queen Sirikit’s 80th
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Property--which includes land, buildings and condominium--was evaluated so that registration
fees for land rights and legal contracts according to the Land Code could be accurately calculated.
In order to acquire accurate, truthful, and fair property valuation, the Treasury Department compared
land prices in the real estate market and analyzed other important factors affecting land price
valuation. These factors are physical features of the land, land use, location, transportation, utilities,
and related legal issues such as city planning and building control.
Outstanding Performances
1. Property valuation
		 In the fiscal year 2012 a strategic plan concerning valuation of 4.551 million plots was
implemented as the followings :
		 1. 	Achieved the Parcel based land revaluation in 47 regional areas of 1,019,565 plots
from the target of 1,007,952 plots.
		 2. 	Achieved the  Block based land revaluation in 15 regional of 3,639,480 blocks from
the target of 3,552,900 blocks.
2. Valuation of condominium units
1. Determined the estimated price of the condominium units in 106 buildings/34,336 units,
which requested the new registration.
2. Determined the estimated price of the condominium units in 335 buildings/87,933 units.
3. 	Revalued the price of the condominium units in 1,102 buildings/164,784 units.
Information Service
Access to information about the property valuation can now be gained through personal
contact, letters, telephone calls, e-mail, and the internet.

The Treasury Department

Property Valuation
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่
วันประสูติครบ 150 ปี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ในโอกาสทวี่ นั ป ระสูตคิ รบ 150 ปี เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพ ระศรีส วริน ทิร า บรมราชเทวี
พระพนั ว สั ส าอยั ยิกาเจ้า เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก 80 ปี สำนักน ายกรฐั มนตรีและเหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก 100 ปี กระทรวง
คมนาคม
3. 	ผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆ 32 รายการ จำนวน 1,423,732 เหรียญ อาทิ เหรียญที่ระลึก 99 พรรษา
สมเด็จพ ระสงั ฆราช เหรียญทรี่ ะลึกพ ระคลัง ในพระคลังม หาสมบัติ เหรียญทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ ระนางเจ้าส ริ กิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เหรียญ
ที่ระลึกประดับแพรแถบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
พ ระราชพธิ มี หามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เหรียญทรี่ ะลึกก าชาดสมนาคุณ และเหรียญทรี่ ะลึก
ปีนักษัตร 2555 เป็นต้น
4. 	จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 65 รายการ รวม 169,872 สำรับ/ดวง/เหรียญ
5. 	จัดทำเครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้างต่างๆ
		 5.1 	เครื่องหมายตอบแทน จำนวน 25 หน่วย มูลค่า 133,600 บาท ได้แก่ โล่ทองประดับเพชร โล่ทอง
โล่เงิน โล่ทองแดง และโล่นาก (มหาดไทย) และเข็มทองประดับเพชร เข็มทอง เข็มเงิน และเข็มนาก (มหาดไทย)
		 5.2 	ของสั่งจ้าง จำนวน 18,416 หน่วย มูลค่า 16,462,262 บาท ได้แก่เข็มหน่วยงานต่างๆ และงานรับ
จ้างอื่นๆ
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6. 	การประชุม Mint Directors Conference (MDC) ครั้งที่ 27 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่
6 – 12 พฤษภาคม 2555

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
Birthday Anniversary 12 August 2012, Coins Commemorating the Celebrating of the 5th Cycle Birthday
Anniversary of H.R.H. the Crown Prince Vajiralongkorn 28 July 2012, Coins Commemorating the 120th
Birthday Anniversary of Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father, Coins Commemorating
the 150 th Birthday Anniversary of Field Marshal Prince Bhanurangsi Savangwongse, Coins
Commemorating the Celebrating of 150th Birthday Anniversary of HRH Prince Damrong Rajanupab, Coins
Commemorating the Celebrating of Queen Savang Vadhana, the Queen Grandmother’s 150th Birthday
Anniversary, Coins Commemorating the 80th Anniversary of the Prime Minister’s Office and Coins
Commemorating the 100th Anniversary of the Transportation Department.
3. Medals: 32 items amount to 1,423,732 medals which are Medal Commemorating
the 99 Birthday Anniversary of Sangharaja, Treasury guardian angel medals, Medals Commemorating
the Celebrating of H.M. Queen Sirikit’s 80th Birthday Anniversary 12 August 2012, Medal with ribbons
Commemorating the Celebrating of the 5th Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. the Crown Prince
Vajiralongkorn 28 July 2012, Medal Commemorating the Red Cross Reward and Medal Commemorating
the Chinese Zodiac of year 2012.
5. 	Plaque, badges and other metallic art objects.
		 5.1 Plaques: 25 pieces, valued at 133,600 Baht, of different types such as gold plaques,
silver plaques and bronze plaques.
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4. 	Royal Thai orders and decorations: 65 types amount to 169,872 sets/pieces.

The Treasury Department

th

		 5.2 	Other metallic art object: 24,970 pieces, valued at 16,462,262 Baht.
2012.

6. Participating in the Mint Directors Conference 27th at Veinna, Austria during May 6 – 12,
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ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ด้านบริหารเงินตรา
ดำเนินการรับ  จ่าย  นำส่ง  จ่ายแลก  รับแลกคืน  ตรวจพิสูจน์  เก็บรักษาและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ผู้รับบริการ
เชื่อถือและพึงพอใจในบริการ สั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง ตรวจสอบการรับจ่าย  การเคลื่อนไหวและจัดทำ
บัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักบริหารเงินตรา รับฝาก ถอน และเก็บรักษากุญแจดอกคู่
ห้องมั่นคง และตู้เก็บเงินของสำนักงานคลังจังหวัดและส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผล
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่
เป็นโครงการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของประเทศทั้งระบบ
ตั้งแต่ด้านการขนส่ง การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการรับ จ่ายแลกหมุนเวียน
เหรียญกษาปณ์ โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) ที่มีขีดความสามารถและมาตรฐานงานเช่นเดียวกับ
ส่วนกลาง ทำหน้าที่บริหารจัดการและให้บริการรับ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาค 6 แห่ง เข้าร่วมโครงการในด้าน
การขนส่ง เพือ่ บ ริหารเหรียญกษาปณ์ค งคลัง (Safety Stock) เพิม่ ร อบการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ และสนองตอบความ
ต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ของระบบเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยในปี 2554 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ (HUB) แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการครบทั้ง 6 ศูนย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่   นครสวรรค์   อุบลราชธานี   ขอนแก่น  
สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยได้เปิดดำเนินการศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) ขอนแก่น และอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 อีก 4 แห่ง ได้แก่  เชียงใหม่ นครสวรรค์  สุราษฎร์ธานี  และสงขลา เปิดดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
2. โครงการก่อสร้าง และย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ์ รังสิต
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กระทรวงการคลังได้อนุมัติหลักการให้กรมธนารักษ์ดำเนินโครงการก่อสร้างสำนักบริหารเงินตราแห่งใหม่ใน
ที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงกษาปณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร
จัดการการให้บริการของสำนักบริหารเงินตรา ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาการจราจรในการขนส่งเหรียญ
กษาปณ์ระหว่างสำนักกษาปณ์และสำนักบริหารเงินตรา รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหา
ความไม่พ อเพียงของพนื้ ทีค่ ลังจ ดั เก็บ พ นื้ ทีป่ ฏิบตั งิ านความไม่ส อดคล้องของกระบวนการทำงานของสำนักบ ริหารเงินต รา
ในปัจจุบันให้สามารถรองรับปริมาณเหรียญ ปริมาณงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการและการให้บริการที่รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการขอใช้บริการได้ 
เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตร.ม. มูลค่าโครงการ 226.083 ล้านบาท  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2556

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
Monetary Management
The Treasury Department’s tasks are distribution, returning, proving, storing and management
of coins to effectively meet the demand of the Thai economy by using the on time and secure
approach which gains the customers’s trust and satisfaction. The others tasks are concering the
treasury affairs with  Bank of Thailand,  Provincial Treasury offices, the provincial subsidiary units  of
the government agencies and local governments.

2. The Construction and relocate the Bureau of Monetary Management Office Project  
The Treasury Department planned to build the Bureau of Monetary Management Office on
the same plot of land in KhlongLuang, Pathum Thani province, where the Royal Thai Mint is located.
The project aims to improve and enhance the efficiency in management and service, save in coin
transportation from the Bureau of Royal Thai Mint and the Bureau of Monetary Management, and
expand the office area of the Bureau of Monetary Management in order to handle the operation of
new equipment and machinery. According to the project, a three story building with an overall space
of 13,000 square meters costing 226.083 million Baht. The building was granted the funding from Thai
Kem Kaeng Economic Stimulus 2012. The building expected to complete in December 2013.  

Annual Report 2012

The project was designed to restructure and improve the efficiency of Thailand’s entire
coin management system regarding the processes of the transportation, management and
performance enhancement, and coin exchange by establishing six regional coin management hubs in
Chiang Mai, Nakornsawan, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Surat Thani and Songkhla provinces. Private
organizations were brought in to join the project for transportation, management, and regional coin
exchange in order to manage the department’s safety stock, increase the coin circulation cycles, and
fully meet the regional demands for coin usage. In 2011, the coin management hubs in 6 provinces had
established and operated since 2nd May 2012.

The Treasury Department

1. The New Coin Management System development project
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Overall Performance in the Fiscal Year 2012
ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมธนารักษ์ได้จัดนิทรรศการ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ และเ หรี ย ญก ษาปณ์ ในพ ระบรมม หาราชวั ง รวมถึ ง สถานที่ จั ด ง านสั ม มนา โรงเรี ย น และส ถาน
ศึกษารวม 14 ครั้ง และได้จัดนิทรรศการในต่างประเทศ 2 ครั้ง คือ   งานนิทรรศการ World Money Fair 2012
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์  2555  และงานนิทรรศการ Singapore
International Coin Fair 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2555

Grand National Treasures
Conservation and preservation of national treasures. National Treasures are in custody
of the Treasury Department. These items are stored by following the appropriate preservation
principle which was the usage of special container that made from nonacid-alkaline material, the
treasures registration, and the treasures preservation in every category. In Fiscal Year 2012 these
progress result was beyond an expectation. The department
completed the conservation arrangement of 3,800 items and
the registration of 2,560 items.Also, 660 pieces of national
treasures was preserved along with the Royal Urn that was
built in the reign of King Rama V.
Internal and external exhibition
In the fiscal year 2012, the Treasury Department has
held 14 exhibitions at the Pavilion of Regalia, Royal Decorations
and Coin in the Royal Grand Palace and other locations such as
exhibition centers, schools and academic institutions. The
department also participated in two overseas exhibitions at
the World Money Fair 2011, Berlin, Germany, during 3rd - 5th
February 2012 and the Singapore International Coin Fair 2012,
Singapore during March 30th – April 1st, 2012

Annual Report 2012

การจัดนิทรรศการในและนอกสถานที่

The Treasury Department

ดำเนินก ารดแู ลทรัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นด นิ ให้อ ยูใ่ นสภาพทดี่ ตี ามหลักก ารอนุรกั ษ์ โดยมกี จิ กรรมในการดำเนินง าน
ประกอบด้วย การจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินภายในห้องมั่นคงที่มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน โดยบรรจุทรัพย์สินไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยวัสดุไร้กรด ไร้ด่าง ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ
อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และอนุรักษ์ทรัพย์สินประเภทต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 สูงก ว่าเป้าห มายทกี่ ำหนดไว้ ประกอบดว้ ยจดั เก็บท รัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นดิน จำนวน 3,800 ชิน้ จัดท ำทะเบียน
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำนวน 2,560 ชิ้น อนุรักษ์เครื่องราชูปโภค จำนวน 660 ชิ้น และอนุรักษ์พระโกศทองน้อยที่
จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จตามแผน
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โครงการนิทรรศการ “เงินตราคู่แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชันย์”
เป็นโครงการนทิ รรศการทม่ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
และเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพ ระบรมโอรสาธิร าชเจ้าฟ า้ ม หาวชิรา ล งกรณ สยามมกุฎร าชกมุ าร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ตลอดจนเป็นการสง่ เสริมค ณ
ุ ค่าเงินต ราและเหรียญกษาปณ์
ในฐานะมรดกของชาติ ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกราชของชาติ และความรักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่
ประจักษ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ภายในงานมีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แสดง
เหรียญกษาปณ์ท จี่ ารึกเรือ่ งราวพระราชกรณียกิจเหตุการณ์ส ำคัญในรชั ส มัย และการถวายพระเกียรติในระดับน านาชาติ
รวมถึงการจัดแสดงดนตรี และการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่าย
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
The Exhibition “Money of the 9th Reign”

		

Annual Report 2012

The exhibition includes various activities such as exhibitions on His Majesty the King, Her
Majesty the Queen and the Crown Prince as well as music performance and sales of coins and medals.
The proceeds from the sale has been presented to His Majesty for His Majesty’s personal use.

The Treasury Department

The exhibition was held to honor H.M. King Bhumibol Adulyadej in an occasion of 7th Cycle
Birthday Anniversary 5th December 2011, H.M. Queen Sirikit in an occasion of 80th Birthday Anniversary
12 August 2012, and H.R.H. the Crown Prince Vajiralongkorn on an occasion of the 5th Cycle Birthday
Anniversary 28 July 2012. The exhibition’s objective was to represent an importance of Thai coins,as
the national heritage that reflected the independence of the nation and the love and devotion of
Thais towards the king. The exhibition was held on June  28, 2012, at Thammasat University Association. The opening ceremony was inaugurated by the Prime Minister, Yingluck Shinawatra.
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ด้านบริหารทั่วไป
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การจดั ท ำการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกบั อ งค์กรแห่งก าร
เรียนรู้ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ให้กับบุคลากรของกรมธนารักษ์
เช่น Web site Internet และ Intranet  Call Center  ห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ผ่านบอร์ดนิทรรศการและบอร์ด
นิทรรศการภายในลิฟต์  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย วารสารธนารักษ์  ธนารักษ์สัมพันธ์  โปสเตอร์  และ
แผ่นพับ
2. 	ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ใน 3 องค์ความรู้  ได้แก่

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

		 2.1 	องค์ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ : โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหาร/พืชทดแทน
พลังงาน
		 2.2 	องค์ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์ : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น
		 2.3 	องค์ความรู้ด้านบริหาร : เทคนิคการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกรมธนารักษ์
3. 	การจัดทำโครงการ E - learning จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft
Word Microsoft Excel  Microsoft Powerpoint  Internet Explorer   e – mail  มาตรฐานการประเมินราคาที่ดิน
คราวละมากแปลง หลักสูตรความรู้ด้านที่ราชพัสดุ  หลักสูตรความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
4. 	โครงการสนับสนุนท นุ ก ารศกึ ษาบคุ ลากรของกรมธนารักษ์ร ะดับป ริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลา
ราชการ) เพื่อพัฒนากรมธนารักษ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ใน
ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ทุน         
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5. 	การดำเนินโครงการฝึกอบรม / สัมมนา และการส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม / สัมมนา
ณ หน่วยงานภายนอก เพือ่ เพิม่ ป ระสิทธิภาพและมงุ่ ผ ลสมั ฤทธิ์ โดยดำเนินก ารพฒ
ั นาบคุ ลากรให้ส อดคล้องกบั ส มรรถนะ
ของบุคลากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ

ด้านกฎหมาย
1. พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพ ระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. 2554
2. 	พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพ ระบรมโอรสาธิร าช เจ้าฟ า้ ม หาวชิรา ล งกรณ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. 2555
3. 	กฎกระทรวงกำหนดลกั ษณะของเหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกพ ระราชพธิ มี หามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 พ.ศ.  2554
4. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  100  ปี  กรมศิลปากร  พ.ศ.  2554
5. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพในโอกาสที่วันประสูตคิ รบ  150  ปี  พ.ศ.  2555

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
General Administration

Legal Matters
Issuance of many legal matters of commemorative coins and medals in significant occasions
of the country as the followings :
1) 	Decree of  the commemorative medals with ribbon in the Auspicious Occasion of H.M.
King Bhumibol Adulyadej 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011.
2) 	Decree of  the commemorative medals with ribbon in the Auspicious Occasion of H.R.H.
the Crown Prince Maha Vajiralongkorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2012.
3) 	Ministerial regulation of the commemorative coins in the Auspicious Occasion of H.M.
King Bhumibol Adulyadej 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011.
4) 	Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of Fine
Arts Department.
5) 	Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 150 Birthday Anniversary
of Prince Damrong Rajanupab.

Annual Report 2012

The Treasury Department organized many activities to ensure the success of human resources
development. Examples of the activities are as follows:
1. 	Activities which aim to provide the department’s personnel with updated information
through various channels such as websites (internet and intranet), call center, the library, exhibition
board, internal voice radio, the Treasury Department Journal, poster and brochures.
2. 	Activities which aim to strengthen the department’s Knowledge Managements in relation
to 3 fields :
    		 2.1 	the State Property Knowledge Management : State property for Food Crops and
Energy substitution Crops
    		 2.2 	Coin Knowledge Management : Efficiency Management with Kaizen Strategy
	 	 2.3 	General Knowledge Management : Technical Strategy for Risk Management in the
Treasury Department
3. The E-learning project provided four courses which are (i) the introduction to Microsoft
word, Microsoft PowerPoint, internet Explorer and e-mail (ii) standard procedures for the valuation of
an extremely large number of plots, (iii) information about the State Property, and (iv) English skills.
 	
4. The in bound development of staffs’ knowledge in Master degree. A total of 15 officials
participated in the project which aim to strengthen the department’s personnel to become highly
resourceful and professional.
5. External Human Resource Training courses in various seminars and meetings which aim
to strengthen the department’s personnel in term of knowledge and competence in their fields of
work in 42 projects.  

The Treasury Department

Human Resources Development
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ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6. กฎกระทรวงกำหนดลกั ษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2555   
7. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  80  ปี  สำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2555
8. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   80   พรรษา 12 สิงหาคม 2555
พ.ศ. 2555
9. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. 2555

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

10. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ.  2555
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11. กฎกระทรวงกำหนดลกั ษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ. 2555

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented RealityTechnologies)
เป็นการเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ด้วยภาพลักษณ์ที่ใหม่ ทันสมัย
มีการผสมผสานระหว่าง Virtual Museum กับเทคโนโลยี Augmented Reality ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของภาครัฐเพื่อให้
ผ สู้ นใจทงั้ ช าวไทยและชาวตา่ งชาติท สี่ นใจในเรือ่ งราวของทรัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นด นิ ท จี่ ดั แ สดง ณ ศาลาเครือ่ งราชอสิ ริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ e-Museam ได้ตลอด 24
ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาในลักษณะการเดินชม Walkthrough แบบ 3D Interactive พร้อมทั้งมีเนื้อหาสาระ ภาพทรัพย์สิน
ที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และในลักษณะของภาพแบบจำลอง 3 มิติ สามารถหมุนรอบ 360 องศาที่สอดแทรก
คำบรรยายประกอบเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้สึกถึงคุณค่าของทรัพย์สินอันมีคุณค่าของแผ่นดิน รวมทั้ง
มีข้อมูลเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความสนุกสนานและตื่นเต้นไปกับเรื่องราวของประวัติความเป็นมา
ของทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ
2. การให้บริการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมธนารักษ์ม ภี ารกิจห ลักด า้ นการบริหารจดั การทรี่ าชพสั ดุเพือ่ ให้ส ว่ นราชการใช้ป ระโยชน์ การนำทรี่ าชพสั ดุ
ไปจัดหาประโยชน์ และภารกิจหลักด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งทั้งสองภารกิจกรมธนารักษ์ได้มีการนำเอาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึง
ปัจจุบัน โดยฐานขอ้ มูลส ารสนเทศภมู ศิ าสตร์ม กี ารจดั เก็บแ ผนทีฐ่ าน (Base Map) โดยแบ่งเป็นช นั้ ข อ้ มูลแผนทีต่ า่ งๆ เช่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งชั้นข้อมูลแผนที่
ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ให้บริการสืบค้นข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่าย ภายในหน่วยงานกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารงานที่ราชพัสดุและงานประเมินราคาทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้
มีส่วนสำคัญกับการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ทำให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมธนารักษ์

Overall Performance in the Fiscal Year 2012
6) 	Ministerial regulation of   the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of
Command and General Staff College, Royal Thai Army.
7) 	Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of Prime
Minister’s Office.
8) 	Ministerial regulation of the commemorative coins and medals in the Auspicious Occasion
of H.M.Queen Sirikit’s  80th Birthday  Anniversary 12nd  August 2012.

11) Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 120 Birthday Anniversary
of Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father.

Information Technology Development
1. The exhibitions and display of Thailand’s Grand National Treasures with Augmented  Reality
Technologies
The department has developed its information by organizing the in house and online
exhibitions and display of Thailand’s Grand National Treasures with Augmented  Reality Technologies
and virtual museum. This is the first government organization using this information technology to
enhance worldwide its exhibitions and display of Thailand’s Grand National Treasures at  Royal Thai
Orders and Decorations, and coins Pavilion in the Grand Palace through e-Museum 24 hours a day
by walkthrough 3D interactive technology and in 360 degree visual together with sound effect . This
modern technologies will inspire all visitors to recognize the valuable of unpredictable national treasures
with updated information and feeling as if they were transported into another time and space.      
2.  GIS internet service information system
The department has responsibility in managing the State Property for the official
utilization and grant some plots for revenue generation as well as appraising the property value.  Both
of these responsibilities also use GIS information system as tools to capture, manipulate and manage  
geographical data since B.E. 2549 to present.  GIS presents the results of basemap which provides
important background information and typically combines with other map layers that represent
operational information managed by a department and/or agency within local government such
as Department of Public Works and Town & Country Planning, Department of Environment Quality
Promotion and The Metropolitan Electricity Authority and also of the Treasury’s State Property.

Annual Report 2012

10) Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 150 Birthday Anniversary
of the Queen  Savang Vadhana.  

The Treasury Department

9) 	Ministerial regulation of  the commemorative coins in the Auspicious Occasion of H.R.H.
Crown Prince Maha Vajiralongkorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2012.
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กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

จำเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
นอกจากให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานแล้ว จำเป็นต้องพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งสามารถให้บริการ
ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสและโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และยังเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์จ ำเป็นต อ้ งกำหนดแนวทางให้ค รอบคลุมภ ารกิจข องหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องสามารถบูรณาการฐานข้อมูลแผนที่ให้เข้ากับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง รวม
ถึงให้ความสำคัญต่อการใช้งานของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
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ด้านกิจกรรมสังคมอื่น ๆ
1. โครงการดำเนินก จิ กรรม Corporate Social Responsibility : CSR ภาย
ใต้โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง
กระทรวงการคลังได้ร บั ม อบหมายจากรฐั บาลให้ด ำเนินง านโครงการ
แนวร่วมดูแลคูคลอง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลคูคลองหลัง
การขุดลอก ร่วมกับภาคเอกชนที่สามารถเติมเต็มความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีเป้าหมายที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับคนไทย เพื่อมิให้
พี่น้องชุมชนต้องประสบกับภาวะมหาอุทกภัยดังเช่นปีที่ผ่านมา และกระทรวง
การคลังให้หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมดูแลคูคลอง
หน่วยงานละ 5 คูคลอง   ซึ่งในปี 2555 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการสนับสนุน
โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 คูคลอง ประกอบด้วย 1. คลองหนึ่ง
เขตลาดกระบัง  2. คลองสอง เขตลาดกระบัง 3. คลองแม่จันทร์ เขตลาดกระบัง
4. คลองชวดด้วน เขตลาดกระบัง 5. ลำรางแยกรางอ้อ - รางแก้ว เขตบางเขน
6. ลำรางลาดน้ำ เขตบางเขน 7. ลำรางข้างหมู่บ้านสุขนที เขตบางเขน
8. ลำรางสาธารณะแยกคลอง-สองต้นนุ่น เขตมีนบุรี 9. คลองบ้านเกาะ เขตมีนบุรี 10.คลองบึงไผ่ เขตมีนบุรี
2. โครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ สนับสนุนด้านการศึกษา
กรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ โดยมีนโยบายนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วนำไปสนับสนุนการศึกษาต่อยอดความเป็นเลิศทางวิชาการของเยาวชน ในโครงการ เพชรยอดมงกุฎของ
พระธรรมภาวนาวิกรม (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งโครงการ
เพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย สร้างนักเรียนให้เกิดความเป็น
เลิศในด้านการศึกษา 10 สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพที่ตัวเด็กและมีความเชื่อว่า ทุกโรงเรียนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียน
ชั้นนำของประเทศและสามารถก้าวไปสู่ระดับสากลได้ และกรมธนารักษ์พร้อมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเป้าประสงค์ใน
การสนับสนุนโครงการที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน ชุมชน และสังคมโดยรวม

Overall Performance in the Fiscal Year 2012

1. The Corporate Social Respsonsibility (CSR) for rehabilitation of the community canal
and ditch
		
Treasury Department along with
other various government agencies and in line
Ministries  were assigned by the government to
take on the CRS project of the canal and ditch
rehabilitation project in the areas which were
hardly hit by the 2012 Big Flood. The activities
include dredging, landscaping and creating
the community awareness of maintaining the
balanced ecosystem in the community canal.  
Under this CSR activity, each government agency
in each ministry was assigned to rehabilitate 5 canals. In the Fiscal year 2012 Treasury Department
successfully took on 10 rehabilitation canals projects.   
2. 	The Issuance of the Angel of Wealth for Education Support
		
The Treasury Department has released the Angel of Wealth to support the educational project
with part of the proceeds from the sale of medals after deducting costs and expenses will be donated
to support “Phet Yod Mongkut”, an educational project initiated by Phra Thampavana Vikrom (Chao
Khun Thongchai). The project, which has been implemented for over ten years, aims to promote
education that meets with international standards in the different disciplines, including Economics,
Mathematics, English and Science. It is one of the prime objectives of the Treasury Department to
support projects that improve the life quality of the youths, communities and overall society.

Annual Report 2012

Other Corporate Social Responsibilities Activities

The Treasury Department

Providing the map search service through the department’s
network to enhance effectiveness in State Property
management and land valuation.   The department’s
GIS has to be developed, reviewed and upgraded
both for internal and external agencies and customers
through internet network and also touchscreen
computer as well as mobile phone for rapid services.
The development of GIS must be provided to fulfill all
concerned authorities and actually integrated base map
with modern technology in supporting the customers’ need.
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การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,376.304 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของประมาณการ 4,400.000 ล้านบาท สูงกว่ารายได้รับจริงปี 2554 ประกอบด้วยรายได้จากการ
บริหารที่ราชพัสดุ 3,954.351 ล้านบาท รายได้เหรียญกษาปณ์ 357.903 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 64.050 ล้านบาท
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555)
หน่วย : ล้านบาท
รายได้

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

4,585.373

3,818.867

3,530.456

3,695.787 3,954.351

250.110

4.375

262.569

870.014

357.903

45.532

15.563

87.099

25.910

64.050

รวมทั้งสิ้น

4,881.015

3,838.805

3,880.124 4,588.711 4,376.304

ประมาณการรายได้

4,700.000

3,400.000

3,500.000

103.85

112.91

110.86

1. รายได้ที่ราชพัสดุ
2. รายได้เหรียญกษาปณ์

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

3. รายได้อื่นๆ
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คิดเป็นร้อยละของประมาณการ

ปี 2555

3,800.000 4,400.000
120.76

99.46

Revenue of The Treasury Department in the Fiscal Year 2012
		
Total revenues of the Treasury Department in the fiscal year of 2012 were 4,376.304
million Baht, or 99.46 percent of the estimated revenues at 4,400 million Baht and the 2012 revenues
were higher than the 2011 revenues. Revenues of the Treasury Department include the State Property
management of 3,954.351 million Baht, coin management revenues of 357.903 million Baht, and other
sources of revenues of 64.050 million Baht.
Revenues of the Treasury Department in 5 years (Fiscal years 2008 to 2012)
Unit: Million Baht
2009

2010

4,585.373

3,818.867

3,530.456

2. Coin Revenues

250.110

4.375

262.569

870.014

357.903

3. Other Revenues

45.532

15.563

87.099

25.910

64.050

Total

4,881.015

3,838.805

3,880.124 4,588.711 4,376.304

Estimated Revenues

4,700.000

3,400.000

3,500.000

103.85

112.91

110.86

1. State Property Revenues

Percentage of Estimated Revenues

2011

2012

3,695.787 3,954.351

3,800.000 4,400.000
120.76

99.46
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รายงานประจำปี 2555

ณ  วันที่ 30 กันยายน  2555 และ  2554
				 (หน่วย : บาท)
			
2555
2554

92

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 รายได้ค้างรับ
		 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   	
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ลูกหนี้ระยะยาว
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)  	
 		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

841,861,233.63
776,903,134.46
34,658,105.47
15,380,570.57
7,998,014.65
2,526,907.77
5,570,215.20	             5,403,953.51
- 	
890,087,568.95 	
800,214,566.31
77,611.27 	
3,579,842,838,345.01 	
136,455.78
24,720,541.24 	
3,579,867,772,953.30 	
3,580,757,860,522.25

77,611.27
3,400,620,767,706.79
892,979.63
25,330,587.56
3,400,647,068,885.25
3,401,447,283,451.56

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position
As at September 30th, 2012 and 2011

Assets
Current Assets
		 Cash and Cash Equivalents
841,861,233.63
776,903,134.46
		 Short - Term Accout Receivables
34,658,105.47
15,380,570.57
		 Accrued Income
7,998,014.65
2,526,907.77
		 Inventories 	
5,570,215.20	             5,403,953.51
		 Other Current Assets
		 Total Current Assets
890,087,568.95 	
800,214,566.31
Non - Current Assets			
		 Long - Term Account Receivables
77,611.27 	
77,611.27
		 Premises and Equipment (net)
3,579,842,838,345.01 	 3,400,620,767,706.79
		 Infrastructure Assets (net)
136,455.78 	
892,979.63
		 Other Intangible Assets (net)
24,720,541.24 	
25,330,587.56
		 Total Non - Current Assets
3,579,867,772,953.30 	 3,400,647,068,885.25
Total Assets
3,580,757,860,522.25 	 3,401,447,283,451.56

The Treasury Department

2012

(Unit : Baht)
2011
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ณ  วันที่ 30 กันยายน  2555 และ  2554
				 (หน่วย : บาท)
			
2555
2554
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน			
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น
49,141,177.51 	
34,240,558.53
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7,301,993.93 	
6,005,952.10
		 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2,057,976.08 	
2,980,423.10
		 เงินรับฝากระยะสั้น
798,364,761.37 	
738,899,991.10
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
63,007,749.51 	
62,513,184.93
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
919,873,658.40
844,640,109.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
		 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
2,709,850.83 	
903,923.52
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
1,375,000.00 	
1,375,000.00
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
4,084,850.83 	
2,278,923.52
รวมหนี้สิน
923,958,509.23 	
846,919,033.28
สินทรัพย์สุทธิ
3,579,833,902,013.02 	 3,400,600,364,418.28
สินทรัพย์สุทธิ			
		 ทุน
(3,579,097,157,500.41) (3,399,985,535,650.36)
		 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(736,744,512.61)
(614,828,767.92)
รวมสินทรัพย์ส ุทธิ
(3,579,833,902,013.02) (3,400,600,364,418.28)

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department
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(Unit : Baht)  
			
2012
2011
Liabilities				
Current Liabilities			
		 Short - Term Payables
49,141,177.51 	
34,240,558.53
		 Accrued Expenses
7,301,993.93 	
6,005,952.10
		 Government Revenues Held for
2,057,976.08 	
2,980,423.10
			 Submitting to Treasury	 
		 Short - Term Deposits
798,364,761.37 	
738,899,991.10
		 Other Current Liabilities
63,007,749.51 	
62,513,184.93
		 Total Current Liabilities
919,873,658.40
844,640,109.76
Non - Current Liabilities			
		 Long - Term Unearned Revenues
2,709,850.83 	
903,923.52
		 Long - Term Operating Cash
1,375,000.00 	
1,375,000.00
			 Advance from Government
		 Total Non - Current Liabilities
4,084,850.83 	
2,278,923.52
Total Liabilities
923,958,509.23 	
846,919,033.28
Net Assets		
3,579,833,902,013.02 	 3,400,600,364,418.28
Net Assets			
Capital
(3,579,097,157,500.41) (3,399,985,535,650.36)
		 Accumulated Surplus (Deficit)
(736,744,512.61)
(614,828,767.92)
Total Net Assets
(3,579,833,902,013.02) (3,400,600,364,418.28)

The Treasury Department

As at September 30th, 2012 and 2011
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ณ  วันที่ 30 กันยายน  2555 และ  2554
				 (หน่วย : บาท)
			
2555
2554
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
		 รายได้จากเงินงบประมาณ
3,445,940,968.93 	
3,363,013,882.48
		 รายได้อื่น
31,343,443.65 	
92,772,275.63
		 รวมรายได้จากรัฐบาล
3,477,284,412.58 	
3,455,786,158.11
รายได้จากแหล่งอื่น			
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
105,296.20 	
193,587.50
		 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
64,307,165.23 	
19,288,403.91
		 รายได้อื่น	 379,468,668.10 	
353,440,293.27
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 443,881,129.53 	
372,922,284.68
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
3,921,165,542.11 	
3,828,708,442.79
				
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
743,470,276.01 	
686,896,810.94
		 ค่าบำเหน็จบำนาญ
136,038,262.53 	
124,267,161.03
		 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
52,432,103.22 	
42,122,472.35
		 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
62,112,317.58 	
66,133,093.86
		 ค่าวัสดุ และ ค่าใช้สอย
2,618,899,422.10 	
2,628,402,557.60
		 ค่าสาธารณูปโภค	 29,734,368.05 	
28,212,753.38
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
121,145,348.10 	
115,817,887.43
		 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
12,678,559.54 	
85,007,359.41
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
434,371.06 	
3,559,444.39
		 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
3,776,945,028.19 	
3,780,419,540.39
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 144,220,513.92 	
48,288,902.40
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As at September 30th, 2012 and 2011
				
(Unit : Baht)
			
2012
2011
Operating Revenues			
Government Revenues			
		 Government Budget
3,445,940,968.93 	
3,363,013,882.48
		 Other Revenues
31,343,443.65 	
92,772,275.63
		 Total Government Revenues
3,477,284,412.58 	
3,455,786,158.11
Other revenues			
		 Sales and Services Revenues
105,296.20 	
193,587.50
		 Revenues form Contribution
64,307,165.23 	
19,288,403.91
		 Other Revenues	 379,468,668.10 	
353,440,293.27
		 Total Other Revenues	 443,881,129.53 	
372,922,284.68
Total Operating Revenues
3,921,165,542.11 	
3,828,708,442.79
				
Operating Expenses			
		 Personnel Expenses
743,470,276.01 	
686,896,810.94
		 Pension
136,038,262.53 	
124,267,161.03
		 Training Expenses
52,432,103.22 	
42,122,472.35
		 Travelling Expenses
62,112,317.58 	
66,133,093.86
		 Supplies and Miscellaneous Expenses
2,618,899,422.10 	
2,628,402,557.60
		 Utilities Expenses	 29,734,368.05 	
28,212,753.38
		 Depreciation and Amortization
121,145,348.10 	
115,817,887.43
		 Subsidy Expenses
12,678,559.54 	
85,007,359.41
		 Other Expenses
434,371.06 	
3,559,444.39
		 Total Operating Expenses
3,776,945,028.19 	
3,780,419,540.39
Surplus (Deficit) from Operating Expenses	 144,220,513.92 	
48,288,902.40

The Treasury Department
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ณ  วันที่ 30 กันยายน  2555 และ  2554
				 (หน่วย : บาท)
			
2555
2554
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
(2,863,125.21)
(1,290,075.43)
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
(2,863,125.21)
(1,290,075.43)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
141,357,388.71 	
46,998,826.97
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
(619,647.28)
922,192.94
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
140,737,741.43 	
47,921,019.91

98

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position

Annual Report 2012

				
(Unit : Baht)
			
2012
2011
Non-Operating Revenues and Expense			
	 Net Profit /Loss from Sales of Assets
(2,863,125.21)
(1,290,075.43)
Total  Non - Operating Revenues and Expense
(2,863,125.21)
(1,290,075.43)
Surplus (Deficit) from Operating Activities
141,357,388.71 	
46,998,826.97
Net Government Revenues from
(619,647.28)
922,192.94
Withdraw Returned & Legal
Net Surplus (Deficit)
140,737,741.43 	
47,921,019.91

The Treasury Department

As at September 30th, 2012 and 2011
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในทีร่ าชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร. 15 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผูบ้ ริหารร่วมรับเสด็จฯ เมือ่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์
2555
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On February 7, 2012 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided
a royal visit to the Tea Tree Oil and Oil Crops Research and Development Research Center locating in
the State Property in Viengpangkham Sub District, Mae Sai District in Chiang Rai Province to observe the
progress of the Royal project. Mr. Naris Chaiyasoot the Director-General of the Treasury Department and
executives were in attendance.
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น เยี่ ย มชมร้ า นกาชาด
กระทรวงการคลั ง โดยมี นางทั ศ นี ย์ พงศ์ ล ะไม
รองอธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายของที่ ร ะลึ ก
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ บริเวณสวนอัมพร
On March 7, 2012 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously visited Ministry
of Finance Shop at the Red Cross Fair.   Mrs.Tasanee Ponglamai the Deputy Director-General of the Treasury
Department presented the souvenir to Her Royal Highness.

On June 28, 2012 Prime Minister
Yingluck Shinawatra presided over His Majesty
King Bhumibol Adulyadej Commemorative Coin
Exhibition “Money of the Land and the Great
King” at Thammasart University Club. Deputy
Prime Minister and Finance Minister Kittirat
Na Ranong, Deputy Finance Minister Viroon
Tejapaibul, Deputy Finance Minister Tanoosak
Lekutai, Permanent Secretary Areepong
Poochaum, and Treasury Department DirectorGeneral Naris Chaiyasoi were in attendance.
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นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานเปิ ด งานนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
“เงินตราคู่แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชัน” พร้อมด้วย
นายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รองนายกรั ฐ มนตรี
และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง นายวิ รุ ฬ
เตชะไพบู ล ย์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง
นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริห าร
กรมธนารักษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
ณ ห้ อ งยู ง ทอง 3 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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นายวิรฬุ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าเยีย่ ม
พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนน แจ้งวัฒนะ
Deputy Finance Minister Viroon Tejapaibul and Treasury Department Director-General Naris
Chaiyasoot visited the flood victim at the Flood Relief Rescue Operation Center hosted by the Treasury
Department at His Majesty the King Commemorative Government Complex in Changwattana, Bangkok.
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นายวิ รุ ฬ เตชะไพบู ล ย์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลัง และ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์
มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ สค. 57 ตำบลมหาชั ย
ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้ า แพรก อำเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2555
On December 7, 2011  Viroon Tejapaibul,
Deputy Finance Minister  and Mr. Naris Chaiyasoot  
the Director-General  of the Treasury Department granted the State Property Residential Rental Contract  
to State Property tenants in Sumuth Sakorn Province.
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นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลทุน
หมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2554 จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่
30 มกราคม 2555 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพค เมืองทองธานี
On January 30, 2012 Treasury Department
Director-General Naris Chaiyasoot received the 2011 Best performance Ministry of Finance Revolving
Fund Award from Finance Minister Kittirat Na Ranong and Deputy Permanent Secretary at Royal Jubilee
Ballroom, Challenger Hall, Impact Arena Complex in Muang Thong Thani, Bangkok.
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พระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย)
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นายนริศ ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์
ร่วมแถลงข่าวการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง
ในพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
On March 5, 2012 Phra Thampavana Vikrom (Cha Khun Tongchai), the abbot of  
Trimitrvitayaramvoraviharn Temple, and Mr. Naris Chaiyasoot the Director-General of the Treasury
Department with executives held  the press conference in the occasion of  the Minting ceremony of
Angel of Wealth Medallion at Treasury Department.

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมผู้บริหาร
กรมธนารั ก ษ์ เข้ า รั บ รางวั ล เพชรวายุ ภั ก ษ์ ประจำปี 2554
จาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้รับรางวัลชมเชย
หน่วยงานระดับกรม ประเภทนวัตกรรมให้บริการประชาชน
และหน่วยงานภายนอก ชื่อผลงาน การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality
Technologies)
Treasury Department Director-General Naris Chaiyasoot and Treasury Department executives
received the 2011 Ministry of Finance Vayupak Award from Deputy  Prime Minister and Minister of Finance
Kittirat Na Ranong. Treasury Department was granted the Honorable Mention Award of the department
level in the Innovation of Public Service Delivery category of the National Treasure Museum’s  Augmented
Reality Technologies project.
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นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาสในพิ ธี 
เทวาภิเษกเหรียญทีร่ ะลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
พร้ อ มด้ ว ย นายนริ ศ ชั ย สู ต ร อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์
และผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมพิธี เมือ่ วันอังคารที่ 15
พฤษาคม 2555 ณ อุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
On March 15, 2012 Deputy Finance
Minister Viroon Tejapaibul presided over the
holy blessing ceremony (Dhivinity) of the
Angel of Wealth at Trimitrvitayaramvoraviharn
Temple. Treasury Department Director General
Naris Chaiyasoot and Treasury Department
Executives were in attendance in the ceremony.
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แผนงาน/โครงการที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ด้านที่ราชพัสดุ
โครงการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ให้กระทรวงการคลังนำที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการ
ครอบครองไว้เกินความจำเป็นและหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาจัดให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตรในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม
เพือ่ ร องรับส ถานการณ์ว กิ ฤตอาหารและพลังงาน ซึง่ ด ำเนินก ารตอ่ เนือ่ งมาตงั้ แต่ป ี 2552 ถึงป จั จุบนั โดยสง่ เสริมให้ท ำการ
เกษตรกรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยมีเป้าหมายนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุน
โครงการฯ จำนวน 42,000 ไร่

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

โครงการ “รัฐเอื้อราษฎร์”
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กรมธนารักษ์มีนโยบายการนำที่ราชพัสดุไปจัดสรรให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยและทำกิน
เป็นข องตนเองให้ได้ร บั ส ทิ ธิก ารเช่าเพือ่ อ ยูอ่ าศัยแ ละทำกนิ ภ ายใต้น โยบายแก้ไขปญ
ั หาสงั คมและความยากจนเชิงบ รู ณาก าร
ของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายนำที่ราชพัสดุไปจัดสรรให้ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยเช่า จำนวน 3,000 ราย
โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนจัดสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home)
กรมธนารักษ์ได้จ ดั ส วัสดิการทพี่ กั อ าศัยแ ละสทิ ธิป ระโยชน์อ นื่ ให้แ ก่ผ สู้ งู อ ายุท มี่ รี ายได้ป านกลางแต่ม ปี ญ
ั หาการ
อยูร่ ว่ มกบั ค รอบครัวห รือไม่ส ามารถอยูอ่ าศัยก บั ญ
 าติพ นี่ อ้ งได้เข้าถ งึ บ ริการของรฐั ป ระเภทเสียค า่ บ ริการและเพือ่ เป็นการ
ป รับปรุงค ณ
ุ ภาพบา้ นพกั อ าศัยส ำหรับผ สู้ งู อ ายุให้ม มี าตรฐานและคณ
ุ ภาพดยี งิ่ ข นึ้ โดยการพฒ
ั นารปู แ บบให้เป็นโครงการ
แบบครบวงจร คือเป็นที่พักอาศัยเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและบริการด้านสุขภาพและการพักผ่อน สำหรับผู้สูงวัย
เกษียณอายุ รูปแ บบโครงการอาจมลี กั ษณะเป็นบ า้ นเดีย่ วพกั อ าศัย หรืออ าคารชดุ พ กั อ าศัยท อี่ อกแบบอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้สูงอายุ มีสัญญาณฉุกเฉินติดต่อศูนย์การแพทย์ 24 ชั่วโมง โดยจะดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพ
ซึ่งดำเนินการได้ 2 รูปแบบคือ ดำเนินการโดยส่วนราชการและหรือดำเนินการโดยการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อหา
ผู้พัฒนาที่ราชพัสดุ
โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
กรมธนารักษ์ได้ม กี ารพฒ
ั นาปรับปรุงท า่ เรือส งขลาให้เป็นท า่ เรือห ลักส ำหรับก ารนำเข้าแ ละสง่ อ อกสนิ ค้าโดยตรง
จากภาคใต้ตอนล่าง และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อลดความสูญเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจตลอดจนจะเพิ่มศักยภาพท่าเรือน้ำลึกสงขลาให้สามารถรองรับสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 150,000 TUE/ปี เป็น
420,000 TUE/ปี เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกในภาคใต้ในอนาคต
โครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ต
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบนโยบายพัฒนาท่าเรือภูเก็ตบางส่วนบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ ภก.308 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นท่าเรือท่องเที่ยว และ Duty Free Zone และให้กรมธนารักษ์
ต่ออายุสัญญาบริหารจัดการท่าเรือภูเก็ตให้แก่ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เนื่องมาจากปัจจุบันการใช้บริการ
ท่าเรือภ เู ก็ตม ผี ปู้ ระกอบการเรือท อ่ งเทีย่ วมาใช้บ ริการเพิม่ ม ากขนึ้ จ นเกิดผ ลกระทบตอ่ ก ารจอดเรือข นส่งส นิ ค้าท มี่ อี ยูเ่ ดิม
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือให้มีท่าบริการ ประกอบด้วยท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งในพื้นที่โครงการ
โดยจะต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่
กรมธนารักษ์จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

Project Plan in the Fiscal Year of 2013
State Property
State Property for Food Corps and Energy Substitution Crops
With the cabinet resolution on July 28, 2009, the Ministry of Finance has allocated the state
property which was excessively possessed or not being utilized by the government agencies to be
leased to farmers with reasonable rental rates in order to prepare for the food and energy crisis. This
project has been operated since 2009 to support the quality of agricultural products in the matter of
public interests by renting out 42,000 rai of state property to farmers.

State Property for Retirement Home
The Treasury Department has initiated this project to provide housing and other benefits
to the elderly to improve the quality of life and housing. The project consists of elderly housings
for improving the quality of life, health services, and recreation, consisting of detached houses and
condominiums which are designed for the elderly convenience, such as a 24-hour hospital emergency
number. The project is divided into two categories, government managed and private sector managed
through a bid and tender.
Songkhla Seaport Development Project
The Treasury Department has developed the seaport in Songkhla province to be a master
seaport for the direct import and export of products to the southern provinces and to increase the
capability to compete with the Penang seaport in Malaysia, and prepare for storage expansion from
150,000 TEU/year to 420,000 TEU/year in the future.
Phuket Seaport Development Project
The Ministry of Finance endorsed the policy for the development of the Phuket Seaport
located on the state property in Tambon Wichit, Amphoe Mueang, Phuket to be a tourist port and a
duty free zone. The Treasury Department has also renewed the management contract with Chaophaya
Terminal International Co. Ltd. Due to the impact of growth in tourism and the existing cargo ship’s
departure ports, it has been necessary to improve the seaport by expanding facilities by constructing
an additional port including a tourist port and a container port. In order to achieve this objective, a
feasibility analysis and a study report of environmental impact assessment (EIA) are required before
implementation of the expansion project.
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The  “Rut Ua Rard” Housing Project, which was initiated by the Treasury Department in
accordance with the government’s policy, aims to help solve the country’s social problems and
alleviate poverty.   This program has been in operation since 2004. By collaborating closely with
other organizations, the Treasury Department targeted to rent out state properties to at least 3,000
low-income lessees and tenants.

The Treasury Department

The “Rut Ua Rard” Housing Project
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แผนงาน/โครงการที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการด้าน Logistic เพื่อรองรับ AEC
กรมธนารักษ์มีนโยบายในการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมที่อยู่ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic
Corridor) รวมทั้งจุดผ่านแดน (Check Point) ที่สำคัญมาดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ Logistic
ของประเทศ โดยเป็นศูนย์พักและกระจายสินค้า (คลังสินค้า) จะดำเนินโครงการในแนวพื้นที่/เส้นทางเศรษฐกิจสำคัญ
สนับสนุนการจัดตั้งเขตปลอดภาษี (Free Zone) พัฒนาปรับปรุงศักยภาพท่าเรือในพื้นที่แนวเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้
(land Bridge สงขลา ท่าเรือน้ำลึกสงขลา–สตูล ท่าเรือปากบารา) และการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตให้สามารถ
รองรับได้ท งั้ เรือส นิ ค้าแ ละเรือท อ่ งเทีย่ ว ซึง่ ต อ้ งดำเนินก ารสำรวจพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพมาดำเนินโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และคัดเลือกผู้เข้าดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีเป้าหมายที่จะตรวจสอบที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ
และมีขนาดเนื้อที่ที่มีความเหมาะสมกับโครงการ โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจและความพร้อมเป็น
ผู้ดำเนินโครงการ  
กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
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เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทดแทนการใช้พลังงาน
น้ำมันตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 กรมธนารักษ์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด
(มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ แปลงบริเวณสุขุมวิท 62
แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่อปรับ
ลดค่าเช่า ค่าธรรมเนียมฯ ตามคำขอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขณะนี้ยังไม่ได้จัดทำสัญญาเช่าเนื่องจาก บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟ งั ค วามเห็นข องประชาชน โดยกรมธนารักษ์จ ะดำเนินก ารพฒ
ั นาทรี่ าชพสั ดุท งั้ ในสว่ นกลางและสว่ นภมู ภิ าคเป็นส ถานี
บริการก๊าซ NGV จำนวน 2 แปลง ซึ่งแผนการดำเนินงานอยู่ระหว่างที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิจารณาแปลง
ที่เหมาะสมในการตั้งสถานี 24 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ และสระบุรี
โครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์ ห้องสมุดชุมชน (ที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา)
กรมธนารักษ์จะดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาเดิม ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดชนะสงคราม เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1-0-88 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์และห้องสมุดชุมชน โดยคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์มีมติเมื่อวันที่   28 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบในหลักการสนับสนุนกรมธนารักษ์
ใช้ประโยชน์อาคารและที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา (เดิม) ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1-0-88 ไร่ เป็นพิพิธภัณฑ์แ ละใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์
ห้องสมุดชุมชนและขอให้กรมธนารักษ์จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและสถานที่เสนอกรมศิลปากรเพื่อ
พิจารณาให้ค วามเห็นช อบตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยโบราณสถาน ซึง่ ป จั จุบนั ได้จ ดั ท ำแบบแปลนฉบับส มบูรณ์เสนอกรมศลิ ปากร
เห็นชอบ  พร้อมเข้าสำรวจพื้นที่โรงพิมพ์คุรุสภา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปรับปรุงพื้นที่ตามสัญญา

Project Plan in the Fiscal Year of 2013

NGV Gas Stations Project
Following the cabinet’s resolution of 17th April 2012, endorsing the support of state property
in building NGV gas stations aimed to support the government’s policy in promoting using NGV instead
of petroleum, the Treasury Department signed a memorandum of understanding (MOU) with the
Petroleum Authority of Thailand (PTT) on 6th September 2012 to build an NGV gas station on about
2 rai of state property located at Sukhumvit 62, Bangjak District, Bangkok. The project plans to build
NGV gas stations both in Bangkok and in the provinces.

Annual Report 2012

The Treasury Department has implemented the policy of utilizing potential state property,
including economic corridors and main check points, and operated nationwide, for logistics projects
to support AEC. The project consists of constructing warehouse and distribution centers along major
economic areas, establishing duty free zones, improving sea ports connecting both sides of the sea,
i.e. a land bridge in Songkhla, a deep sea port in Songkhla and Satun, Pak Bara pier, and improving a
deep sea port in Phuket in order to support both cargo and cruise ships. According to the project plan,
the Treasury Department has to survey potential state property, conduct a pre-feasibility analysis, set
target areas, select the operator of the project under the Ministry of Finance’s Regulations on State
Property and Revenue Generating Management of 2009 and other related laws, and monitor potential
state property.

The Treasury Department

Logistics Project to Support AEC

Community Library Project (Khurusapha Printing)
The Treasury Department has plans to renovate buildings on the 1-00-88 rai of state property which
is formerly known as Khurusapha Printing, Wat Chana Songkhram, Phra Nakhon District, Bangkok
to be the Treasury Department’s learning center and community library. The subcommittee of
conservation and development of Rattanakosin’s resolution on 28 November 2012 approved the
Treasury Department’s proposal to renovate the former Khurusapha Printing buildings into a museum
for the community. At present, the Treasury Department has presented a complete site plan to the
Fine Arts Department for consideration and approval, and is preparing the site for renovation.
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ด้านประเมินร าคาทรัพย์สิน
โครงการประเมินราคาที่ดิน เพื่อรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

กรมธนารักษ์มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ
กำหนดให้บัญชีฯ ใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ได้มีการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555 – 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 เมื่อ
มีการประกาศใช้บัญชีฯแล้ว รวมทั้งต้องเตรียมดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบบัญชี ปี พ.ศ.
2559 – 2562 ต่อไป รวมทงั้ ได้ร บั น โยบายเร่งด ว่ นตามแผนยทุ ธศาสตร์ก ระทรวงการคลังในปี 2556 ให้ข ยายพนื้ ทีป่ ระเมิน
ราคาทดี่ นิ ร ายแปลงให้ค รบ 30 ล้านแปลง เพือ่ ร องรับร า่ งพระราชบญ
ั ญัตภิ าษีท ดี่ นิ แ ละสงิ่ ป ลูกส ร้าง พ.ศ....  เพือ่ ให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ กว่า 7,000 แห่ง ทั่วประเทศ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ของตน โดยใช้
ฐานราคาประเมินท นุ ท รัพย์ข องกรมธนารักษ์ ซึง่ ป จั จุบนั ได้ด ำเนินก ารประเมินร าคาทนุ ท รัพย์ท ดี่ นิ ร ายแปลงไปแล้วเพียง
7 ล้านแปลง ให้แล้วเสร็จในปี 2556 – 2558
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ด้านเหรียญกษาปณ์
การประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่
26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดกระบี่ WWW.TEMAN2013.COM
การประชุม TEMAN เป็นการประชุมของโรงกษาปณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารและผลิตเหรียญกษาปณ์   ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  โดยมีผู้แทนจากโรงกษาปณ์ประเทศอื่น ๆ  บริษัทผลิตเหรียญตัวเปล่า  เครื่องมือ  และเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์เข้าร่วมประชุมด้วย
￼

ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ประวัตคิ วามเป็นม า กำเนิดเงินเหรียญ วิวฒ
ั นาการโรงกษาปณ์ไทย นิทรรศการเชิงส าธิตก ระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Project Plan in the Fiscal Year of 2013
Property Valuation
The Surveys of State Property
In the fiscal year 2012, the Treasury Department conducted   the surveys of state property
to ensure the complete collection of data such as data concerning documents proving ownership
of land, state property maps, maps showing rental land, and maps showing illegally-occupied land.  
The surveys of state property will revaluation every 4 years. In year 2012, the Treasury Department
will survey 30 million plots to support  Land and Housing Act.

The conference will be held from May 26th to June 1st, 2013, and hosted by the Royal Thai
Mint. The theme of the conference is “Partnership in Excellence”.
Representatives from central banks, mints, equipment and material suppliers around the world will
gather in Pattaya to discuss and exchange information on all monetary matters and related issues in
minting industry.
The Royal Thai Mint Learning Center
The Royal Thai Mint Learning Center will open in 2012.  The Learning Center exhibits the
history and development of Thai coinage and minting process as well as collections of beautifully
crafted commemorative coins  and medals plus  information  on exhibitions, events and learning.

Annual Report 2012

The 16th Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN)

The Treasury Department

Mint Production
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โครงการสร้างสายการผลิตเหรียญกษาปณ์แบบ LEAN ด้วยกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality
Control Circle : QCC)

กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

การผลิตแบบ LEAN (Lean Manufacturing) คือการผลิตที่พยายามลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต และเพิ่มผลกำไร กรมธนารักษ์ตระหนักถึง
ความสำคัญของการสร้างสายการผลิตแบบ LEAN เพื่อให้กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์มีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
โครงการสร้างสายการผลิตเหรียญกษาปณ์แบบ LEAN ด้วยกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle :
QCC) ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญ
กรมธนารักษ์จ ะดำเนินก ารปรับปรุงใช้พ นื้ ทีท่ ำการสำนักบ ริหารเงินต ราปจั จุบนั (ถนนจกั รพงษ์) เป็นพ พิ ธิ ภัณฑ์
เหรียญเพือ่ ก ารแลกเปลีย่ นความรู้ ข้อมูล และกจิ กรรมดา้ นเหรียญกษาปณ์ ส่งเสริมก ารสะสมเหรียญกษาปณ์ไทย รวมทงั้ 
เผยแพร่ภ ารกิจของกรมธนารักษ์ด ้านผลิตเหรียญกษาปณ์และดแู ลรกั ษาอนุรกั ษ์เงินต ราโบราณซึ่งเป็นทรัพย์สนิ ม คี า่ ข อง
แผ่นดินให้สืบทอดเป็นมรดกของชาติต่อไปโดยทำการย้ายสำนักบริหารเงินตราออกไปไว้ที่โรงกษาปณ์ รังสิตและทำการ
ปรับปรุงอ าคารตกแต่งภ ายในพพิ ธิ ภัณฑ์ภ มู ทิ ศั น์ภ ายนอกและระบบตา่ งๆ ให้เป็นพ พิ ธิ ภัณฑ์เหรียญทมี่ คี วามสวยงามและ
ทันสมัย โครงการดังกล่าวจะดำเนินการในปี 2555-2559 โดยใช้งบประมาณจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท
โครงการรับย้าย จ่ายย้ายเหรียญกษาปณ์ ระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)
เป็นโครงการขนยา้ ยเหรียญกษาปณ์ร ะหว่างสำนักงานธนารักษ์พ นื้ ที่ ทีเ่ ป็นท ตี่ งั้ ข องศนู ย์บ ริหารจดั การเหรียญ
กษาปณ์ เพือ่ ค วามคล่องตวั ในการปฏิบตั งิ านของสำนักงานธนารักษ์พ นื้ ทีท่ งั้ 6 พืน้ ที่ ไม่ต อ้ งเบิกห รือส ง่ ค นื เหรียญกษาปณ์
ทุกครั้งโดยตรงจากสำนักบริหารเงินตรา สามารถรับ-จ่ายเหรียญกษาปณ์ส่วนเกินหรือส่วนขาดจากสำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ใกล้เคียงได้                  

LEAN model for Mint production is a production practice that eliminates any waste during a
production process and also efficient lower cost and time in production process to gain more profit.
For more efficient of mint production process, The Treasury Department has launched mint production line : LEAN model by Quality Control Circle : QCC Group in year 2013.
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The Mint Production Line : LEAN Model Project

The Treasury Department

Project Plan in the Fiscal Year of 2013

The Construction of The Numismatic Museum Project
The Treasury Department planned to improve the current building of Bureau of Monetary
Management Office (Chakrapong Road) to be The Numismatic Museum , Bureau of Monetary Management Office will be moved to same piece of land of The Royal Thai Mint in Rangsit, Phatumthani. The
project aims to transfer knowledge, data, activities of Thai’s numismatic and introduce the missions
of The Treasury Department that concerning to minting  production and national treasures. The Construction of the Numismatic Museum project has launched  in year 2012 - 2016.
The New Coin Management System Development Project
The project was designed to re-structure and improve the efficiency of Thailand’s entire
coin management system regarding the processes of transportation, management and performance
enhancement, and coin exchange by establishing six regional coin management hubs.
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์มีนโยบายที่จะใช้พื้นที่จัดแ สดงส่วนต่อขยาย ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
330 ตร.ม. (เดิมเป็นพืน้ ทีส่ ำหรับก ารอนุรกั ษ์ท รัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นดิน) โดยมเี ป้าห มายดำเนินก ารในขัน้ ต อนปรับปรุง และ
ย้ายห้องปฏิบัติการอนุรักษ์เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณี จัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบ
การจดั แ สดง และจดั จ้าง บรษิ ทั ม อื อ าชีพอ อกแบบหอ้ งจดั แ สดง  สือ่ รูปแ บบการจดั แ สดง และระบบรกั ษาความปลอดภัย
ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดแนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาประกอบการจัดแสดงแล้ว

ด้านบริหาร
กรมธนารักษ์

รายงานประจำปี 2555

โครงการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ได้มีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลักดันให้พันธกิจกรมธนารักษ์บรรลุผลสำเร็จ
รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ    และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ ในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อราชการ  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาจำนวน 25
โครงการ  
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมธนารักษ์
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กรมธนารักษ์มีภารกิจโครงการที่สำคัญมากมาย หลายโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่าง ๆ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและ
ข้าราชการได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจ ด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
เข้าใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่จะจัดให้มี
ในปี 2556 ได้แก่ การประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 26
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดกระบี่  โครงการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินมี
ค่าข องแผ่นดิน โครงการประชาสัมพันธ์ด า้ นทรี่ าชพสั ดุ และดา้ นประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์ รวมทงั้ ก ารประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กรมธนารักษ์

Project Plan in the Fiscal Year of 2013
Grand National Treasures
The exhibitions and display of Thailand’s Grand National Treasures
The Treasury Department will extend the exhibitions area to 330 square meters, in order to
improve pavilions which display the Royal insignias, Royal Thai Orders and Decorations, and coins in
the Grand Palace. Moreover, the department also designed modern technologies for the exhibitions
and display of Thailand’s Grand National Treasures.

The Treasury Department has developed to the organization of learning. The project aims
to drive the missions of the organization accomplished and also development of staff’s knowledge
that concerning to the organization’s vision, mission, action plan, regulations, law and information
technology. In order to prepare of staff’s knowledge to ASEAN Economic Community – AEC, The
Treasury Department has organized several training courses and seminars of 25 projects in year
2013.
The Public Relation Image of The Treasury Department Project
The Treasury Department has many important projects. Most of the projects has effected
to many types of  stakeholders  and need to public relation to concern them about role and mission
of the organization. Public relation projects in year 2013 are as the followings :  The 16th Technical
Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) during 26 May - 1June 2013 at Pattaya, Chonburi province and
Krabi province, the National Treasures  project, the Property project, the Property Valuation Project
and  the  80th Anniversary of the Treasury Department.

Annual Report 2012

The Development of Knowledge Management System Project

The Treasury Department

General Administration
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หน่วยงานในสังกัด
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2226 0251-9
สำนักบริหารเงินตรา ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2280 7404-6
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2142 2413, 0 2142 2415
สำนักกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 0 2901 4901-8

The Treasury Department Directory
Bureau of Grand National Treasures : The office is located in the Grand Palace, Phra Nakhon, Bangkok.
Tel. 0 2226 0251-9
Bureau of Monetary Management : on Chakkrapong Road, Phra Nakhon, Bangkok.
Tel. 0 2280 7404-6
Bureau of Property Valuation : The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary 5th December 2007, Chaengwattana Road, Bangkok.
Tel. 0 2142 2413, 0 2142 2415
Bureau of Royal Thai Mint : on Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani.
Tel. 0 2901 4901-8

