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ÊÒÃ¨Ò¡Í¸Ôº´Õ
กรมธนารักษมีการดำเนินงานที่สอดคลองตามแนวนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และ
สนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมุงในการบริหาร
จัดการทรัพยสินของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
การ พั ฒ นา ระบบ ฐาน ข อ มู ล ทรั พ ย สิ น เพื่ อ ใช ใน การ บริ ห าร จั ด การ ให เกิ ด
ประสิทธิผล ตาม ภารกิจ หลัก ที่ สำคัญ ใน ดานการ บริหาร จัดการ ที่ ราช พัสดุ
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย การผลิตเหรียญกษาปณและบริหารเงินตรา
และการอนุรักษและเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดิน
จากการดำเนินงานที่ผานมา กรมธนารักษมีทิศทางการบริหารงานที่ดำเนินไปอยางเปนระบบ มีกลไกในการ
บริหารงานเปนไปอยางรวดเร็ว ปรับตัวทันตอสถานการณในสังคม มีการบูรณาการรวมกันระหวางสวนกลางและธนารักษ
พืน้ ที่ โดยมีหลักการบริหารงานใหสามารถตอบสนองตรงตอกลุม เปาหมายเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
พรอมพัฒนาใหเปนหนวยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในระดับสากล
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ในป 2556 กรมธนารักษไดมีบทบาทผลักดันการบริหารงานในทุกภารกิจไปสูเปาหมายกอเกิดความสำเร็จ
และพัฒนาโครงการตางๆ ดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน อาทิ โครงการจัดหาที่ราชพัสดุ
เพื่อ สนับสนุนโครงการ อัน เนื่อง มา จาก พระ ราชดำริ โครงการ นำ ที่ ราช พัสดุ สนับสนุน โครงการ บาน พัก เพื่อ ผู สูง อายุ
(Retirement Home) โครงการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการดานโลจิสติกส เพื่อรองรับ AEC โครงการ
ศูนยการเรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน (ที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพคุรุสภา) โครงการประเมินราคาทุนทรัพยที่ดิน
เพื่อรองรับการประกาศ ใช พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และ สิ่ง ปลูก สราง โครงการ จัด สราง พิพิธภัณฑ เหรียญ โครงการ ขยาย
และปรับปรุงศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ การผลิตเหรียญกษาปณที่ระลึก
เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สำคัญตางๆ ตลอดจนการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการดานกษาปณระดับอาเซียน
ป 2556 ครั้งที่ 16 The Technical Meeting of Mints in ASEAN หรือ (TEMAN)
นอกจากนี้ การใหความสำคัญตอทุกภาคสวนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผูมี สวนไดสวนเสียจะเปน
สิ่งที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกประเทศชาติ ดังนั้น ขาราชการ พนักงานกรมธนารักษทุกคนลวนเปนสวนสำคัญ
ในการขับเคลื่อนใหองคกรดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำพาองคกรใหเจริญกาวหนาสมตามเจตนารมณ
ทุกประการ

(นายนริศ ชัยสูตร)
อธิบดีกรมธนารักษ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Message from the Director-General
The Treasury Department has been carrying out tasks according the Country Strategy of the
Government and Ministry of Finance with a development goal of narrowing the social and economic
gap and strengthening national competitiveness. Our vision is to excel in country assets management
to diversify and reﬂect in the following areas of our responsibilities which are: State Property
Management, Property Valuation, Coin Production Management, Monetary Management, and Grand
National Treasures Conservation and Display.
Our continuous achievement is a successful tracking record, owing to our strength in
proactive and responsive managerial and determination to keep pace with public services demand.
The administrative challenge for our department is to provide seamless, excellent public service
delivery for our stakeholders all over the country. We have adopted a decentralized organizational
structure to be able to carried out public services through our 76 Regional Treasury Ofﬁce.
In ﬁscal year 2013 the Treasury Department took the proactive stance in taking on many
remarkable social and economic development projects. We are proud at our effort reallocate State
Property to support His Majesty the King’s Royal development projects. The land shall be used for
the purpose of demonstration farming, Cropping Research Centers and irrigation projects, which
shall support the livelihood of the His Majesty the King subjects. Moreover, we have appropriated
State Property for other social and economic development projects such as a retirement home,
the Treasury Department Learning Center and a community library and the AEC logistics program In
the area of the Property Valuation. We commit to appraise the fair property value annually per our
obligation according to the Land Act and soon to be implemented Property Tax Act. In the area of
Grand National Treasures Conservation and Display, we took on two museum projects this year: the
Treasury Department Numismatic Museum and the renovation of the Royal Decoration and Regal
Pavilion inside the Grand Palace. In the area of coin production management, the Royal Thai Mint
supports our endeavor to mint numismatic coins and medallions to commemorate several auspicious
occasions in the ﬁscal year 2014. Moreover, the Treasury Department successfully hosted the 16th
Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) in Pattaya. We welcomed over one hundred participants
in the Mint industries from all over the world.
At the Treasury Department, we believe that our commitment to public service and our
stakeholder is crucial to support national development. We are proud to take on these important
tasks for our country. I am most gratcefull for the contribution and dedication of the civil servants
and staff of the Treasury Department in insuring the success of our organization.

(Mr. Naris Chaiyasoot)
Director-General of the Treasury Department
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นายนริศ ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ
Mr.Naris Chaiyasoot
Director-General
(Executive, Higher Level)
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นางปนัสยสร อริยวงศ
รองอธิบดีดานบริหาร
รักษาการในตำแหนงที่ปรึกษาดาน
พัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
Mrs.Panassorn Arieyawong
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
Acting Senior Property Valuation
Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

นายชาญณัฏฐ แกวมณี
รองอธิบดีดานที่ราชพัสดุ
รักษาการในตำแหนงที่ปรึกษาดาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
Mr.Channut Keawmanee
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
Acting Senior State Property
Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

ที่ปรึกษาดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (วาง)
Senior National Treasure and Mint Management Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level) (Vacant)
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นางปนัสยสร อริยวงศ
รองอธิบดีดานบริหาร
Mrs.Panassorn Arieyawong
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

นายชาญณัฏฐ แกวมณี
รองอธิบดีดานที่ราชพัสดุ
Mr.Channut Keawmanee
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
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นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ
รองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ
Mr.Werawut Sripaoraya
Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

¡ÅØÁ‹ §Ò¹µÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃ

Inspector General

นางสาวจิดาภา อุมมนุษยชาติ
ผูตรวจราชการกรม
Miss Chidhapa Oummanousechart
Inspector

นางนงลักษณ ขวัญแกว
ผูตรวจราชการกรม
Mrs.Nongluk Kwankaew
Inspector
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นายเอกวัฒน มานะแกว
ผูตรวจราชการกรม
Mr.Ekawat Manakeaw
Inspector

นางปรานี นันทิทรรภ
ผูตรวจราชการกรม
Mrs.Pranee Nantitap
Inspector

นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
ผูตรวจราชการกรม
Miss Kanchana Srithanangkool
Inspector

ตำแหนงวาง (Vacant)
ผูตรวจราชการกรม (วาง 4 ตำแหนง)
Inspector (4 Vacant)
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Office of the
Internal Audit ¡ÅØ‹Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ

นางอุบลรัตน ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน
Mrs.Ubolrath Limsawat
Internal Auditor
Senior Professional Level
Acting Internal Auditor, Expert Level

นางสาวนฤภร มุขแจง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Miss Narouporn Mookjang
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¡ÃÁ

เลขานุการกรม (วาง)
Secretary to the Department
(Vacant)

Office of the Public
Sector Development

Office of the Secretary

นางระเบียบ คุมอินทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Mrs.Rabeab Kum-In
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

ตำแหนงวาง (Vacant)
นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ
Public Relations Ofﬁcer
Senior Professional Level

¡Í§à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÅÐ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø

นายสกนธ สุนทรชาติ
ผูอำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจ
และฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
Mr.Sakon Soontornchat
Director
Higher Level

State Property Surveying
and Database Division

นายสุทธิพงษ สุรปริญญากุล
นายทิติพงษ ภูเกษมวรางกูร
นายชางสำรวจอาวุโส
นายชางสำรวจอาวุโส
Mr.Sootthipong Suraprinyakul Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon
Surveyor Senior Level
Surveyor Senior Level
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นางนันทพร เมืองเงิน
นายชางสำรวจอาวุโส
Mrs.Nuntaporn Muangngoen
Surveyor Senior Level

นายวชิระ บัวมาศ
นายชางสำรวจอาวุโส
Mr.Wachira Buamas
Surveyor Senior Level
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State Property Right
Management Division

¡Í§ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø

นายปรีชา มงคลหัตถี
ผูอำนวยการกองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mr.Preecha Mongkolhutthi
Director
Higher Level
10

นายทศพร ชาลีกุล
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
Mr.Tosporn Chaleekul
Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

นายทวีชัย ลิยีเ่ ก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mr.Taweechai Liyeege
Senior State Property Rights
Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาวประไพ ตัง้ มงคลสุข
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
Miss Prapai Tangmongkolsuk
Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level

ตำแหนงวาง (Vacant)
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชำนาญการพิเศษ (วาง 3 ตำแหนง)
Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level (3 Vacant)

¡Í§ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

Human Resource Management Division

นางอุไรวรรณ โชติกกำธร
นางสาววนิดา บุญวังทอง
ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผูเชี่ยวชาญดานบริหารทรัพยากรบุคคล
Mrs.Uraiwan Chotikkakumthorn
Miss Wanida Boonwangtong
Director
Senior Human Resource
Higher Level
Management Specialist
(Human Resource Ofﬁcer,
Expert Level)

นายรังษี นาหิรัญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Rungsri Nahirun
Legal Ofﬁcer
Senior Professional Level
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ตำแหนงวาง (Vacant)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
Human Resource Ofﬁcer
Senior Professional Level (2 Vacant)
นายสำเริง งามวงศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Mr.Somroeng Ngamwong
Human Resource Ofﬁcer
Senior Professional Level

Annual Report 2013 The Treasury Department

¡Í§ºÃÔËÒÃ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´ØÀÙÁÔÀÒ¤ Regional State Property Management Division

นางสาวรสสุคนธ สมบูรณทรัพย
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
นายวรเชษฐ ทับทิม
เจ
า
หน
าที่จัดผลประโยชนชำนาญการพิเศษ
เจ
า
หน
า
ที
จั
่
ด
ผล
ประโยชน
ชำนาญ
การพิ
เ
ศษ
ผูอำนวย

การกองบริหารทีราช
่ พัสดุภูมภิ าค
Miss Rosesukon Somboonsup
Mrs.Bussakorn Prabnasak
Mr.Vorachate Tubtim
Real
Property Procurement Ofﬁcer
Real
Property
Procurement
Ofﬁ
cer
Director
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Higher Level
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ตำแหนงวาง (Vacant)
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
Real Property Procurement Ofﬁcer Senior Professional Level (2 Vacant)

¡Í§á¼¹§Ò¹

นางสุนี จิตตประจง
ผูอำนวยการกองแผนงาน
Mrs.Sunee Jitprajong
Director
Higher Level
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Planning Division

นายฤชา วราทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
Mr.Ruecha Varatorn
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

นางเมทินี แกวมานพ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Methinee Kaewmanop
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

นางนิตยา สีดาฟอง
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Nitaya Seedafong
Director
(Computer Science)
Higher Level

Information Technology Center

นายพรชัย ควรประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
Mr.Pornchai Kuanprasert
Computer Technical Ofﬁcer
Senior Professional Level
Acting Senior Information
Technology system and Network Specialist
(Computer Technical Ofﬁcer, Expert Level)

นางวัชรีย รวีกานต
นางสาวพัชรินทร ทิพยพลาติกุล
นายพรชัย ควรประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ
Mrs.Watcharee Raweekarn
Miss Patcharine Tippayapalatikul
Mr.Pornchai Kuanprasert
Computer Technical Ofﬁcer
Computer Technical Ofﬁcer
Computer Technical Ofﬁcer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Senior Professional Level
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นายสุกิจ เที่ยงมนีกุล
ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย
Mr.Sukij Teingmaneekul
Director
(Legal Affairs)
Higher Level

Bureau of Legal Affairs

นายดนัย วิจารณ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Danai Wijarn
Legal Ofﬁcer
Senior Professional Level

นายธนพร พรหมพันธุ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Tanaporn Prompantu
Legal Ofﬁcer
Senior Professional Level

14

นายชาลี ธำรงโชติ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Chalee Thumrongchote
Legal Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

ตำแหนงวาง (Vacant)
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
Senior Legal Specialist
(Legal Ofﬁcer, Expert Level) (Vacant)
นิติกรชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
(Legal Ofﬁcer Senior Professional Level) (2 Vacant)

ÊÓ¹Ñ¡¡ÉÒ»³

นางสาวสมรัก ตัง้ ในคุณธรรม
ผูอำนวย

การสำนักกษาปณ
Miss Somruk Tangnaikuntham
Director
Higher Level

The Royal Thai Mint

นางสาววรรณา ยินดียัง่ ยืน
นายวุฒชิ ยั แสงเงิน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกษาปณ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานศิลปกรรมเหรียญ
Miss Wanna Yindeeyangyurn
Mr.Vuthichai Sangngeon
Senior Mint Specialist
Senior Coin Arts Specialist
(Mint Technical Ofﬁcer, Expert Level) (Academic Artist, Expert Level)
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นางสาวลดาวรรณ แสงเมฆ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
Miss Ladawan Sangmek
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

นางสาวสุกัญญา ชูชวย
นักวิชาการกษาปณชำนาญการพิเศษ
Miss Sukhanya Choochuay
Mint Technical Ofﬁcer
Senior Professional Level

นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Miss Jirarath Chuarom
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level
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นางอัญชลี แกวประดับ
นักวิชาการกษาปณชำนาญการพิเศษ
Mrs.Anchalee Keopradub
Mint Technical Ofﬁcer
Senior Professional Level

The Royal Thai Mint

นายธรรมนูญ แกวสวาง
นักวิชาการชางศิลปชำนาญการพิเศษ
Mr.Thammanoon Keawsawang
Academic Artist
Senior Professional Level

นายอนันต วชิรพรพันธ
นายชางไฟฟาอาวุโส
Mr.Ananta Wachirapornpan
Electrician
Senior Level

16

นางสีนวล คำพันธุ
เจาพนักงานการคลังอาวุโส
Mrs.Sinual Khamphan
Fiscal Ofﬁcer
Senior Level

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

ตำแหนงวาง (Vacant)
นักวิชาการกษาปณชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
Mint Technical Ofﬁcer
Senior Professional Level (2 Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃ¤ÅÑ§

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

Bureau of Finance

นางวรนุช ภูอิ่ม
ผูเชี่ยวชาญดานพัสดุและการคลัง
Mrs.Woranuch Phu-Im
Senior Supply and
Fiscal Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นางสาวศิรินุช อัชชเสวิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
Miss Sirinuch Autchasewin
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
17

นางสาวสุภาพร อยูพัฒนะวงศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Miss Supaporn Yoopatanawong
Supply Analyst
Senior Professional Level

ตำแหนงวาง (Vacant)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
Supply Analyst
Senior Professional Level (2 Vacant)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
Finance and Accounting Ofﬁcer
Senior Level
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Bureau of Grand National Treasure

ผูอำนวยการสำนัก
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน (วาง)
Director
Higher Level (Vacant)

นางสาวศรีรัตน วัฒนล้ำเลิศ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
(งานภัณฑารักษ)
Miss Srirat Wattanalumleard
Senior Plan and Policy Specialist
(Curator)
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์
ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษทรัพยสิน
Miss Vacharee Charoensumrit
Senior National Treasure
Conservation Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาธินี เมนะปรีย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Sathinee Menapree
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Miss Siripimol Sritanauthaikorn
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

นางอุทัย สืบจากลี
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Mrs.Uthai Suebjarklee
Fiscal Analyst
Senior Professional Level
Acting General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

18
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นางสุวณีย รัตวิวัฒนาพงศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Mrs.Suvanee Rutvivattanapong
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃà§Ô¹µÃÒ

Bureau of Grand National Treasure

นางอุทัย สืบจากลี
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
Mrs.Uthai Suebjarklee
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

ตำแหนงวาง (Vacant)
ภัณฑารักษชำนาญการพิเศษ
Curator
Senior Professional Level

Bureau of Monetary Management
19

ผูอำนวยการสำนักบริหารเงินตรา (วาง)
Director
Higher Level (Vacant)

นางสาวประไพพิศ ศรีเดชะรินทรกุล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การวางแผนเงินตรา
Miss Prapaipit Sridecharintkul
Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นางมาลัย มนตไชยะ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
Mrs.Malai Monchaiya
Fiscal Analyst
Senior Professional Level
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Bureau of Monetary Management

ตำแหนงวาง (Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

นางพูนสุข ควรสถิตย
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
Mrs.Poonsuk Kuansatit
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

Bureau of Bangkok State Property Management
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นายพิทกั ษ ดิเรกสุนทร
ผูอำนวย

การสำนักบริหารทีราช
่ พัสดุ
กรุงเทพมหานคร
Mr.Pitak Direksunthorn
Director
Higher Level

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

นายอรุณชัย ภัทรานนท
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
บริหารที่ราชพัสดุุ
Mr.Aroonchai Phattranont
Senior State Property
Management Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางศุกรศิริ บุญญเศรษฐ
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Suksiri Boonyasait
Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

Bureau of Bangkok State Property Management

นายประมาณ เปลีย่ นสมัย
นางสาวชนิตา เกตุอราม
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
Mr.Praman Pleansamai
Miss Chanita Katealarm
Real Property Procurement Ofﬁcer Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level
Senior Professional Level

ÊÓ¹Ñ¡»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò·ÃÑ¾ÂÊÔ¹

นายศุภโชค บัวทอง
นายชางสำรวจอาวุโส
Mr.Suppachok Buathong
Surveyor Senior Level

Bureau of Property Valuation
21

นางสาวจุรีย วิสุทธิ
ผูอำนวย

การสำนักประเมินราคาทรัพยสนิ
Miss Juree Visudthi
Director
Higher Level

นางวราภรณ เอื้ออาทร
นางสาววิลาวัลย วีระกุล
นักประเมินราคาทรัพยสิน
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนง
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐาน
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินราคาที่ดิน
ประเมินราคาทรัพยสิน
Miss Wilawan Veerakun
Mrs.Waraporn Uea-Athorn
Property Valuer
Property Valuer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Acting Senior Land Valuation
Acting Senior Standard of Property
Specialist (Plan and Policy
Valuation Specialist (Plan and
Analyst, Expert Level)
Policy Analyst, Expert Level)
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Bureau of Property Valuation

นางกฤษณา กมลพัฒนานันท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Mrs.Krisna Kamonpattananun
General Administrative Ofﬁcer
Senior Professional Level

นางวราภรณ เอื้ออาทร
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Waraporn Uea-Athorn
Property Valuer
Senior Professional Level

นางสาววิลาวัลย วีระกุล
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
Miss Wilawan Veerakun
Property Valuer
Senior Professional Level

นายฐนัญพงษ สุขสมศักดิ์
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
Mr.Tananpong Suksomsak
Property Valuer
Senior Professional Level

นางสาวขนิษฐา สมหวัง
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
Miss Kanidtha Somwung
Property Valuer
Senior Professional Level

นางอารี งามศิริอุดม
นักประเมินราคาทรัพยสิน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
Property Valuer
Senior Professional Level

22

ตำแหนงวาง (Vacant)
นักประเมินราคาทรัพยสินชำนาญการพิเศษ (วาง 2 ตำแหนง)
Property Valuer
Senior Professional Level (2 Vacant)
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นางสาวจิดาภา อุมมนุษยชาติ
ผูตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสดุ
Miss Chidhapa Oummanousechart
Inspector
Acting Director Higher Level

Bureau of State Property Development

นางอัญชลี รอดผล
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Aunchalee Rodphol
Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level
23

นางสาวชอทิพย เรืองเวทดี
นางวิไลรัตน อักษรพันธ
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
เจาหนาที่จัดผลประโยชน
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
Miss Chorthip Ruangwetdee
Mrs.Wilairat Aksornpan
Miss Chutima Sriprajaya
Real Property Procurement Ofﬁcer Real Property Procurement Ofﬁcer Real Property Procurement Ofﬁcer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Senior Professional Level
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Bureau of State Property Building Management

นายวันทวี บุญญเศรษฐ
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและ
บำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Mr.Wantawee Boonyasait
Director
Higher Level

นายพูลพัฒน หาญเกียรติกลา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
Mr.Pulpatn Hankiatkla
Civil Engineer
Senior Professional Level

นายประลอง อรุณรัตนดิลก
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
Mr.Pralong Arunratanadilok
Architect
Senior Professional Level

นายมนตรี บุญญาพงษพันธ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
Mr.Montree Boonyapongphun
Civil Engineer
Senior Professional Level

นายวีระ ปานสกุล
นายชางโยธาอาวุโส
Mr.Weera Pansakul
Civil Works Technician
Senior Level

นายไอศูรย สุธรรมเทวกุล
นายชางโยธาอาวุโส
Mr.Aisoon Suthamtewakul
Civil Works Technician
Senior Level

24
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นายถาวร บุญพุฒ
นายชางโยธาอาวุโส
Mr.Thaworn Boonput
Civil Works Technician
Senior Level

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 1

นางปราณี จุณณะปยะ
ธนารักษพื้นที่นนทบุรี
Mrs.Pranee Chun na pi yar
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

Bureau of State Property Building Management

นายปธิกร โอฬารวงศ
นายชางโยธาอาวุโส
Mr.Pathikorn Olarnwong
Civil Works Technician
Senior Level

นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน
นายชางโยธาอาวุโส
Mr.Vinai Chotesirikunawat
Civil Works Technician
Senior Level

Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นางสุชาดา ปนจาด
ธนารักษพื้นที่ปทุมธานี
Mrs.Suchada Punjard
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury

นางบุปผนาถ ชินเดช
ธนารักษพื้นที่สระบุรี
Mrs.Bubphanat Chindach
Director of Saraburi
Provincial Treasury

ตำแหนงวาง (Vacant)
ธนารักษพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury
Annual Report 2013 The Treasury Department
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Office of the Provincial Treasury (Region 2)

นายราเชนทร อุดมศิริ
ธนารักษพื้นที่ชัยนาท
Mr.Rachan U-domsiri
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

นางวาสนา ผุดผอง
ธนารักษพื้นที่ลพบุรี
Mrs.Wasana Pudpong
Director of Lop Buri
Provincial Treasury

นายสมบัติ พงศละไม
ธนารักษพื้นที่สิงหบุรี
Mr.Sombat Ponglamai
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

นายธวัช ศรีวิลัย
ธนารักษพื้นที่อางทอง
Mr.Thavat Srivilai
Director of Ang Thong
Provincial Treasury

26
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นางพรทิพย พะหะละ
ธนารักษพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mrs.Pornthip Pahala
Director of Chachoengsao
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 3)

นางพนมวัลย วัชชพันธ
ธนารักษพื้นที่ปราจีนบุรี
Mrs.Panomwan Watchapan
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury

27

นายณชพัฒน เทียนไพโรจน
ธนารักษพื้นที่นครนายก
Mr.Nachapat Tianpairoj
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury

นางชุติมา กลิ่นรัตน
ธนารักษพื้นที่สมุทรปราการ
Mrs.Chutima Klinrad
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury

ตำแหนงวาง (Vacant)

ธนารักษพื้นที่สระแกว
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury
Annual Report 2013 The Treasury Department
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Office of the Provincial Treasury (Region 4)

นายปน เปลงผิว
ธนารักษพื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Pun Plengphio
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

นางรัตนา สมสวัสดิ์
ธนารักษพื้นที่นครปฐม
Mrs.Ratana Somsawad
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury

นายสนธยา ขำดวง
ธนารักษพื้นที่ราชบุรี
Mr.Sontaya Khumdoang
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

นายสุรพงษ สุขสุราษฎร
ธนารักษพื้นที่สุพรรณบุรี
Mr.Surapong Suksuras
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury

28
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 5

นางสาวอมรรัตน กล่ำพลบ
ธนารักษพื้นที่ประจวบคีรีขันธ
Miss Amornrat Klamplob
Director of Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 5)

นายเกษมภูมิ วีรสมัย
ธนารักษพื้นที่เพชรบุรี
Mr.Kasaembhum Verasmai
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury

29

นายวีรวัฒน เที่ยงวัฒนะ
ธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร
Mr.Weerawat Tiangwattana
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury

นายไพบูลย เชื้อวงษบุญ
ธนารักษพื้นที่สมุทรสงคราม
Mr.Paiboon Chuawongboon
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury

Annual Report 2013 The Treasury Department
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Office of the Provincial Treasury (Region 6)

นายสุรสิทธิ์ นัครา
ธนารักษพื้นที่ชุมพร
Mr.Surasit Nakkhara
Director of Chumphon
Provincial Treasury

นางสุวรรณา ทรัพยมี
ธนารักษพื้นที่สุราษฎรธานี
Mrs.Suwanna Sapmee
Director of Surat Thani
Provincial Treasury

นางสาวรัชนี ไทยาพงศสกุล
ธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช
Miss Rachanee Thaiyapongsakul
Director of Nakhon Si Thammarat
Provincial Treasury

นายวันชัย อัครสมพงศ
ธนารักษพื้นที่พัทลุง
Mr.Wunchai Akrasompong
Director of Phatthalung
Provincial Treasury

30
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 7

นายวานิช จรุงวิภู
ธนารักษพื้นที่พังงา
Mr.Vanich jarungwiphoo
Director of Phangnga
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 7)

นายธำรงค ทองตัน
ธนารักษพื้นที่ภูเก็ต
Mr.Tamrong Tongtan
Director of Phuket
Provincial Treasury

นายถนัด หอมจันทร
ธนารักษพื้นที่กระบี่
Mr.Thanut Homchan
Director of Krabi
Provincial Treasury

31

นายเสรี ชัยชื่อ
ธนารักษพื้นที่ตรัง
Mr.Seree Chaichue
Director of Trang
Provincial Treasury

นายชัยวัฒน ถิรอุฬารสกุล
ธนารักษพื้นที่ระนอง
Mr.Chaiwat Thiraulansakul
Director of Ranong
Provincial Treasury
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 8

Office of the Provincial Treasury (Region 8)

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
ธนารักษพื้นที่สงขลา
Mr.Chalermsak Pansri
Director of Songkhla
Provincial Treasury

นางสมใจ นาคเสวตร
ธนารักษพื้นที่สตูล
Mrs.Somjai Naksawet
Director of Satun
Provincial Treasury

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ
ธนารักษพื้นที่นราธิวาส
Miss Somjai Sarikaphun
Director of Narathiwat
Provincial Treasury

นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
ธนารักษพื้นที่ปตตานี
Mr.Boonlert Viriyawut
Director of Pattani
Provincial Treasury

32
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นายสนั่น นพนภาพร
ธนารักษพื้นที่ยะลา
Mr.Sanan Nopnapaporn
Director of Yala
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 9

นางสาวจุฑามาศ จันทรสร
ธนารักษพื้นที่จันทบุรี
Miss Chutamas Chantarason
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 9)

นางสาวนุกูล อิสสระทิพย
ธนารักษพื้นที่ชลบุรี
Miss Nukul Issarathipya
Director of Chon Buri
Provincial Treasury

33

นายเกษม สุขแสนไกรศร
ธนารักษพื้นที่ระยอง
Mr.Kasem Sukseankraisorn
Director of Rayong
Provincial Treasury

นายมนัส ใจสอาด
ธนารักษพื้นที่ตราด
Mr.Manas Jaisa-ard
Director of Trat
Provincial Treasury
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 10 Office of the Provincial Treasury (Region 10)

นายอำนาจ กลิ่นเฟอง
ธนารักษพื้นที่หนองคาย
Mr.Amnat Glinfouang
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
ธนารักษพื้นที่เลย
Mr.Tawatchai Chumpornkriangkrai
Director of Loei
Provincial Treasury

นายโกวิท ฉันทจิตร
ธนารักษพื้นที่หนองบัวลำภู
Mr.Kovit Chantachit
Director of Nong Bua Lam Phu
Provincial Treasury

นายมณฑล เอกอุดมพงษ
ธนารักษพื้นที่อุดรธานี
Mr.Monthol Ecudompong
Director of Udon Thani
Provincial Treasury

34
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 11

นายวิสันต เศิกศิริ
ธนารักษพื้นที่นครพนม
Mr.Wisun Serksiri
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 12

นายมนตรี ลัคนากุล
ธนารักษพื้นที่รอยเอ็ด
Mr.Montri Luknagul
Director of Roi Et
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 11)

นายสุชาติ ชัยจิตร
ธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
Mr.Suchat Chaijit
Director of Mukdahan
Provincial Treasury

นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
ธนารักษพื้นที่สกลนคร
Mr.Wichian Kittijaruwatana
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 12)

นายนิลวัฒน สุนทรนิพัทธ
ธนารักษพื้นที่มหาสารคาม
Mr.Nillawat Soontornnipat
Director of Maha SaraKham
Provincial Treasury

Annual Report 2013 The Treasury Department
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 12

นายวิเชียร ศรีสุวิทธานนท
ธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ
Mr.Vichean Srisuvittanon
Director of Kalasin
Provincial Treasury

36

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 13

นายสำราญ เมืองนิล
ธนารักษพื้นที่อำนาจเจริญ
Mr.Samran Muangnin
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 12)

นายมณฑล เอกอุดมพงษ
ธนารักษพื้นที่อุดรธานี
รักษาราชการแทนธนารักษพื้นที่ขอนแกน
Mr.Monthol Ecudompong
Director of Udon Thani
Provincial Treasury
Acting Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 13)

นายลือชา นิสัยกลา
ธนารักษพื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Luecha Nisaigla
Director of Si Sa Ket
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 13

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
ธนารักษพื้นที่ยโสธร
Mr.Ichavuth Rittaphai
Director of Yasothon
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 13)

วาที่ร.ต.ประจักษ สมพรชัยกิจ
ธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Prajak Sompornchaikij
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 14 Office of the Provincial Treasury (Region 14)

นายจิตติ โคตะสินธ
ธนารักษพื้นที่สุรินทร
Mr.Jitti Cotasin
Director of Surin
Provincial Treasury

นายธวัชชัย เปลี่ยนศรี
ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา
Mr.Thawatchai Pliensri
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

Annual Report 2013 The Treasury Department
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 14 Office of the Provincial Treasury (Region 14)

นายไสว วนัสบดีกุล
ธนารักษพื้นที่บุรีรัมย
Mr.Sawai Wanutsabordikul
Director of Buri Ram
Provincial Treasury

38

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 15

นายอภิชา ประสงคธรรม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
Mr.Apicha Prasongtum
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury
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นางวลัยลักษณ สืบวิเศษ
ธนารักษพื้นที่ชัยภูมิ
Mrs.Valailucksana Suebvises
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 15)

นายวิรัช เกตุนวม
ธนารักษพื้นที่แมฮองสอน
Mr.Virat Katenuam
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 15 Office of the Provincial Treasury (Region 15)

นายสุวพงศ สงวนศักดิ์
ธนารักษพื้นที่ลำปาง
Mr.Suwapong Sa-nguansak
Director of the Treasury
Provincial ofﬁce, Lampang

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 16

นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
ธนารักษพื้นที่นาน
Mr.Pulsak Chongcharoen
Director of Nan
Provincial Treasury

นายธีรธร แชมสนิท
ธนารักษพื้นที่ลำพูน
Mr.Teerathon Chamsanit
Director of the Treasury
Provincial ofﬁce, Lamphun

Office of the Provincial Treasury (Region 16)

นายประภาส ศรีญาณลักษณ
ธนารักษพื้นที่พะเยา
Mr.Prapas Sriyanaluk
Director of Phayao
Provincial Treasury

Annual Report 2013 The Treasury Department
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 16

วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษพื้นที่เชียงราย
Mr.Yongyuth Ruangpatarakul
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury

40

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 17

นางวัชรี คณานุรักษ
ธนารักษพื้นที่ตาก
Mrs.Watcharee Kananuruk
Director of Tak
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 16)

นายสมปอง ไชยโย
ธนารักษพื้นที่แพร
Mr.Sompong Chaiyo
Director of Phrae
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 17)

นางสาวศิริภรณ กุลบุศย
ธนารักษพื้นที่พิษณุโลก
Miss Siriporn Kulabusaya
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 17

นายสุพจน รักษกำปน
ธนารักษพื้นที่สุโขทัย
Mr.Supot Raxkumpun
Director of Sukhothai
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 17)

นายพงศธร พากเพียรทรัพย
ธนารักษพื้นที่เพชรบูรณ
Mr.Pongtorn Phakpiensup
Director of Phetchabun
Provincial Treasury

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¸¹ÒÃÑ¡É¾×é¹·Õèà¢µ 18

นายวิษณุ เทียนสวาง
ธนารักษพื้นที่อุตรดิตถ
Mr.Wisanu Thiansawang
Director of Uttaradit
Provincial Treasury

Office of the Provincial Treasury (Region 18)

41

นายประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษพื้นที่กำแพงเพชร
Mr.Prajaub Somsawas
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

นายวิสาล ทาจวง
ธนารักษพื้นที่นครสวรรค
Mr.Visan Tajoung
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ธนารักษพื้นที่พิจิตร
Mr.Noppadol Isarangura Na Ayutthaya
Director of Phichit
Provincial Treasury

นายชัยวัฒน ศรีสมนึก
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
Mr.Chaiwat Srisomnuk
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury
Annual Report 2013 The Treasury Department
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กรมธนารักษสถาปนาขึน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหั ว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดยรวมกรมทีม่ หี นาทีสำคั
่ ญไวดวยกัน 4 กรม คือ
กรม กษาปณ สิทธิ การ กรม พระ คลัง มหา สมบัติ กรม เงิน ตรา และ กรม รักษา ที่ หลวง และ กัลปนา ใน ครั้ง แรก ชื่อ วา
“กรมพระคลัง” ตอมาเปลี่ยนเปน “กรมคลัง” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 และเปลี่ยนชื่อเปน “กรมธนารักษ”
ตราบจนถึงปจจุบัน โดยมีที่ทำการแหงแรกอยูบริเวณถนนเขื่อนขัณฑนิเวศ ในพระบรมมหาราชวัง ตอมาในป 2503
ไดยายที่ทำการมาอยูที่ถนนจักรพงษ เขตพระนคร และในป 2535 ไดยายที่ทำการมาอยูในบริเวณกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีหนวยงานในสังกัดกรมธนารักษที่มีสำนักงาน
อยูภายนอกอาคารกรมธนารักษ ไดแก
- สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ตั้งอยูในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สำนักบริหารเงินตรา ตั้งอยูที่ถนนจักรพงษ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สำนักประเมินราคาทรัพยสิน ตั้งอยูในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- สำนักกษาปณ ตั้งอยูที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมถึง
สำนักงานธนารักษพื้นที่ซึ่งตั้งอยูใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด (ธพส.) เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกำกับดูแลของ
กรมธนารักษ ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

The History of the Treasury Department
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 23rd May, 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 a
single department called “the Royal Treasury Department”. On 12th March, 1952, the Royal Treasury
Department was renamed “the Finance Department”. Subsequently, the Finance Department was
changed to its present name “The Treasury Department”. Initially, the Treasury Department located
on Kuenkanniwes Road in the Grand Palace and moved to Chakkrapong Road in Phra Nakhon district
in 1960. In 1992, the ofﬁce was moved to the present location inside the Ministry of Finance complex
on Rama VI Road, Phayathai district. Presently, the Treasury Department has ﬁve divisions operating
in separated ofﬁces in different locations in Bangkok Metropolitan area and Treasury Provincial Ofﬁce
in 75 provinces. These divisions of the Treasury Department are as follows:
- Bureau of Grand National Treasures: The ofﬁce is located in the Grand Palace, Phra Nakhon
district, Bangkok.
- Bureau of Monetary Management: The ofﬁce is located on Chakkrapong Road, Phra Nakhon
district, Bangkok.
- Bureau of Property Valuation: The ofﬁce is located in the Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 on
Chaengwattana Road, Nonthaburi.
- Bureau of Royal Thai Mint: The ofﬁce is located on Phahonyothin Road, Khlong Luang
district, Pathum Thani.
- The Provincial Treasury Ofﬁces in 75 provinces, and
The Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) is a state enterprise under
the supervision of the Treasury Department, the ofﬁce is located at The Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 on Chaengwattana
Road, Laksi Bangkok.
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Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใหใช จัดหาประโยชน จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2501

2. จัดทำและนำออกใชเหรียญกษาปณและดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา
3. รับ จาย ควบคุมเงินคงคลังใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
มาตรา 104 และ 105
5. ดูแล รักษา และเผยแพรทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน และจำหนายผลิตภัณฑเหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ
วาดวยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมธนารักษวาดวยเงินทุนหมุนเวียน
การแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย พ.ศ. 2546

ÅÑ¡É³Ð§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
1. งานดานการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุง รักษา จัดใหใชประโยชน และทำนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ
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2. งานดานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ดำเนินการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยและเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นตามกฎหมาย
3. งานดานการผลิตเหรียญกษาปณ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนตั้งแตชนิดราคา 10 บาท
ลงมาจนถึง 1 สตางค รวมทัง้ ผลิตเหรียญกษาปณทีระลึ
่ ก เหรียญทีระลึ
่ กเนือ่ งในโอกาสสำคัญตางๆ ตลอดจนการจัดสราง
เครื่องราชอิสริยาภรณ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจาง
4. งานดานการบริหารเงินตรา ดำเนินการเกี่ยวกับการจายแลก รับแลก การตรวจพิสูจน การเก็บรักษา
การเบิก จาย รับ สง และบริหารจัดการเหรียญกษาปณ การสั่งจายและรับรองการสั่งจายเงินคงคลัง การตรวจสอบ
การรับจาย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
5. งานดานการอนุรักษและเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดิน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ เก็บรักษา
จัดทำทะเบียน และจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน ไดแก เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ เงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Responsibilities
1. Administer, maintain, grant the usage, manage the ownership custody and execute the
legal affairs relating to the State Property according to the State Property Act 1975.
2. Produce and distribute circulation coins and relating affairs according to the Monetary
Act 1958.
3. Manage the Treasury Reserves according to the Treasury Reserves Act 1948
4. Appraise the property value according to the Land Code 1954, sections 104 and 105.
5. Preserve and display the Grand National Treasures, and sell numismatic coins and medals
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.

Nature and Descriptions of Work
1. State Property Management Administer, maintain grant the usage, manage the ownership
custody and execute the legal affairs of the State Property with efﬁcient and beneﬁcial manner to
the state.
2. Property Valuation Appraise the property value and provide the property valuation
comments which will be taken into consideration when property value is determined according to
the law.
3. Coin Production Produce circulating coins with denominations from 1 satang to 10
baht, commemorative coins and medallion for various auspicious occasions, Royal Thai Orders and
Decorations, Compensation badges and other customized coin products.
4. Monetary Management Distribute, exchange, verify, store, and administrate the Treasures
Reserves.
5. Grand National Treasures Conservation and Display Conserve, store, record, and display
The Grand National Treasures such as Royal Insignias, Royal Thai Orders and Decorations, antique
money, and commemorative coins and medals.
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ à»‡Ò»ÃÐÊ§¤
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยสินของประเทศดวยหลักธรรมาภิบาล

¾Ñ¹¸¡Ô¨
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใหไดมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณใหเพียงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแล รักษาทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหอยูในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษพรอมที่จะนำออกเผยแพร

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤
1. ใชประโยชนที่ราชพัสดุอยางเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนใหสังคม ชุมชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3. มีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั้งประเทศ และสะทอนมูลคาตลาด
4. มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ
5. อนุรักษ และเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดิน เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Vision, Missions, and Objectives
Vision
To be the major assets management organization of the state with the good governance
principles.

Missions
1. Manage the State Property in the most efﬁcient way that yields economical, social and
environmental beneﬁt.
2. Appraise the property value with the best international practices.
3. Manage the coins supply to meet the demand of the country’s economy.
4. Preserve the Grand National Treasures with the best 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.
2. T o s u p p o r t a
sustainable quality of life and
environment for the society, the
community, and the citizens.
3. To establish the
property valuation on a single
basis nationwide that reﬂects the
fair market price.
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 arts and cultures.
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สำนักประเมินราคาทรัพยสิน

สำนักการคลัง

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารที่ราชพัสดุ

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
(หนวยงานภายใตกำกับของกรมธนารักษ)

สำนักกฎหมาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษพื้นที่ 76 พื้นที่

กองแผนงาน

สำนักบริหารเงินตรา

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักกษาปณ

รองอธิบดี

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี

ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย

กลุมตรวจสอบภายใน

กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานขอมูลที่ราชพัสดุ

รองอธิบดี

ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

กลุมงานตรวจราชการ

อธิบดีกรมธนารักษ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É
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Dhanarak Asset Development
Company Limited

Bureau of State Property Building Management

Bureau of State Property Development

Bureau of Property Valuation

Bureau of Finance

Bureau of Legal Affairs

Information Technology Center

Planning Division

Bureau of Monetary Management

Regional State Property Management Division

Office of the Provincial Treasury (76 Provinces)

Human Resource Management Division

Bureau of Grand National Treasures

State Property Right Management Division

Bureau of Bangkok State Property Management

Office of the Secretary

Deputy Director General

The Royal Thai Mint

Deputy Director General

National Treasure and Mint Management Advisor

Property Valuation Development Advisor

State Property Development Advisor

State Property Surveying and Database Division

Deputy Director General

Office of the Public Sector Development

Office of the Internal Audit

Inspector General

Director General

The Treasury Department Structure
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หนวยงาน
หนวยงานสวนกลาง
สำนักงานธนารักษพื้นที่
รวม
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ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
618
683
1,301

420
77
497

128
130
258

173
377
550

รวม
1,339
1,267
2,606

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556
¼Å§Ò¹à´‹¹
1. โครงการ พัฒนา หนวย งาน ตนแบบ การ ให บริการ ประชาชน “สำนักงาน ธนารักษ พื้นที่ ตนแบบ”
(สำนักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม)
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย
(2551 - 2555) ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษเล็งเห็นความสำคัญใน
การยกระดับการใหบริการประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจาหนาที่ในสังกัด ดังนั้น เพื่อพัฒนาการให
รูปแบบการใหบริการของสำนักงานธนารักษพื้นที่ใหสามารถตอบสนองความตองการผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของกรมธนารักษไดอยางครบถวน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานในระดับเดียวกับองคกรภาคเอกชนชั้นนำระดับ
ประเทศ และเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของภาคราชการเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวง
การคลังและกรมธนารักษไดมีแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับเปาหมาย
สำคัญของยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง M.O.F. (M=Modernized Organization, O=Optimized
use of IT , F=Focus on Customer Centric) โดยจัดทำโครงการพัฒนาหนวยงานตนแบบการสรางนวัตกรรมการ
ใหบริการประชาชน (สำนักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม) ซึ่งมีแผนการดำเนินงานหลัก 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาแนวทาง
พัฒนาหนวยงานตนแบบ การออกแบบงานตกแตงหนวยงานตนแบบ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสำนักงานธนารักษ
ตนแบบและกาวสูความเปนมืออาชีพในการใหบริการประชาชน และการเปดตัวโครงการพัฒนาหนวยงานตนแบบการ
ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ “สำนักงานธนารักษพื้นที่ตนแบบ” ไดเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2556 โดยผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ หลังจากเปดตัวโครงการฯ คิดเปนรอยละ 92.60 อยูใน
ระดับที่ดีมาก
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

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

Government
ofﬁcers

Permanent
employees

Civil
servants

Temporary
employees

Total

618
683
1,301

420
77
497

128
130
258

173
377
550

1,339
1,267
2,606

Overall Performance in the Fiscal Year 2013
Outstanding Projects
1. The Service Modernization of the Regional Treasury Ofﬁce
The Service Modernization of the Regional Treasury Ofﬁce is among the Treasury
Department’s Initiative to improve the quality of the public services window of the Treasury Department
through the process improvement and infrastructure modernization as well as and strengthen the
public services mind for Treasury Department staffs. This initiative is in line with the M.O.F (M = Modern
Organization, O=Optimized use of IT, F= Focus on Customer Centric) strategy of Ministry of Finance
to modernize the public services quality for all the Ministry’ service delivery units. The ﬁrst service
modernization pilot project is successfully launched at The Chiang Mai Provincial Treasury Ofﬁce on
June 24, 2013 with the improvised fast track lane, waiting areas, and pro-active and service mind
staffs. The Project is well anticipated by the public and earns the satisfactory index of 92.60. This
achievement shall be used as the prototype to modernize other Regional Treasury Ofﬁces.
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2. การประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 16
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ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถนุ ายน 2556 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดกระบี่ การประชุม
TEMAN เปนการประชุมของโรงกษาปณในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการบริหาร
และผลิตเหรียญกษาปณ ตลอดจนความรวมมือในดานตางๆ ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผูแทนจาก
โรงกษาปณประเทศอื่นๆ บริษัทผลิตเหรียญตัวเปลา เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเหรียญกษาปณเขารวม
ประชุมดวย ผลสำเร็จจากการประชุมทำใหกรมธนารักษไดมีพันธมิตรทางการคาและการลงทุนกับโรงกษาปณในกลุม
ประเทศ จากความสำเร็จในการจัดประชุม TEMAN ครั้งที่ 16 ที่ผานมา ตางเปนที่ประจักษกับนานาประเทศและสราง
ความเชือ่ มัน่ แกผูเข
 ารวมประชุมวากรมธนารักษมีศักยภาพและความพรอมทีได
่ รับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดประชุม
ทางวิชาการของโรงกษาปณทั่วโลก (Mint Director Conference) หรือ MDC ในป 2559 ซึ่งจะมีผูเขารวมประชุมดาน
กษาปณ จากทั่วโลก 400 คน
3. ผลงานที่ไดรับรางวัล
3.1 กรม ธนารักษ ได รับ รางวัล คุณภาพ การ บริหาร จัดการ ภาค รัฐ ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3.2 กรมธนารักษไดรับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ทีได
่ นำเสนอผลงานในการประชุม THAILAND QUALITY
th
CONFERENCE & The 13 Symposium on Tom–Best Practices In Thailand วันที่ 10-11 ตุลาคม 2555
3.3 กรมธนารักษไดรับรางวัลดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 โดยไดรับรางวัล
“หนวยงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดรายดัชนี : ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ” จากสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
3.4 กรมธนารักษไดรับมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ประเภท “สถานทีอารย
่ สถาปตย” ศูนยราชการ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเปนการสงเสริมเชิดชูองคกร หรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม และประเทศชาติ
ดานตางๆ
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2. The 16th Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN)
The 16th Technical Meeting of Mints in ASEAN or TEMAN, hosted by the Treasury Department
with representatives from 10 ASEAN countries along with over 170 participants worldwide attended the
TEMAN provides the forum for the participants to exchange views and experiences on mints production
equipment and materials. The meeting was held in Pattaya from May 26th to June 1st, 2013, with a
2-day post conference tour in Krabi. The successful of the 16th TEMAN shall provide the support and
credential for Thailand to be the future hosting country for Mint Director Conference (MDC) in 2016.
3. The Achievments and Awards.
In 2014 The Treasury department achieves
the following recognitions and awards from various
institutions and agencies:
3.1 The Public Management Quality Award
(PMQA) from the PMQA section 3 Service Delivery for
Stakeholders from the Ofﬁce of Civil Servant Commission
in 2013.
3.2 The recognition for the excellent
technical paper of Thailand Quality Conference & the 13th
Symposium on TQM –Best Practices in Thailand which
was held between October 10-11, 2012.
3.3 The 2013 Public Governance Index
for the high scored achieving state agency from Ofﬁce
of the Counter Corruption Commission. The award was
presented on December 11, 2013.
3.4 The recognition of the creation of the
innovative public space at The Government Complex
Commemorating His Majesty King’s 80th Anniversary 5th
December 2007
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¼Å§Ò¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ
´ŒÒ¹·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø
กรมธนารักษมีอำนาจหนาที่ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดใหใช และจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ซึง่ ปจจุบนั มีทีด่ นิ ราชพัสดุทัว่ ประเทศ 12.5 ลานไร และอาคารราชพัสดุประมาณ 550,596 หลัง โดยมีผูเช
 าทีด่ นิ ราชพัสดุ
ทั่วประเทศ มีจำนวน 133,829 ราย และผูเชาอาคารราชพัสดุ จำนวน 20,049 ราย
¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹·Õè´Ô¹áÅÐÍÒ¤ÒÃÃÒª¾ÑÊ´Ø
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2556
การใชประโยชน

ใชราชการ
จัดใหเชา
สงวนไวใชราชการ
รวม

ที่ดิน
(แปลง)
166,489
4,740
4,131
175,360

จำนวน
เนื้อที่
(ลานไร)
*7.872
0.176
1.806
9.854

อาคาร
(หลัง)

ราคา ณ วันที่ไดมา
ที่ดิน
อาคาร
(ลานบาท)
(ลานบาท)

ราคาประเมิน
ที่ดิน
(ลานบาท)

523,626
24,298
2,672
550,596

558,461.15 1,318,472.73 3,508,539.67
34,809.18 114,275.83 196,306.11
111,917.02
203.84 195,106.38
705,187.35 1,432,952.40 3,899,952.16

หมายเหตุ *จำนวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เปนขอมูลเบื้องตนที่ยังไมรวมที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเพื่อความลับเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศใชในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.415 ลานไร
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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 550,596 buildings.
Accordingly, there are 133,829 lessees for lands and 20,049 tenants for buildings.
The Utilization of the State Property and Buildings
Data as of 30 September 2013
Types of Use

Price as of the
Amount
Acquisition Date
Land
Area
Buildings
Land
Buildings Land Value
(Plots) (Million Rai) (Units) (Million Baht) (Million Baht) (Million Baht)

For Government 166,489
For Rent
4,740
Reserved for
Government
4,131
Total
175,360

*7.872
0.176
1.806
9.854

523,626
24,298
2,672
550,596

558,461.15 1,318,472.73 3,508,539.67
34,809.18 114,275.83 196,306.11
111,917.02
203.84 195,106.38
705,187.35 1,432,952.40 3,899,952.16

Remark * This amount does not include approximately 2.451 million rai of State Property used by
the Ministry of Defense for national security purposes.
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หนวย : ราย

¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒàª‹Ò
ประเภท

เพื่ออยูอาศัย

เชาที่ดิน
เชาอาคาร
รวม

จำนวนผูเชา
เพื่อการเกษตร เพื่อประโยชนอยางอื่น

85,296

43,017

5,516

สวนกลาง
สวนภูมิภาค
รวม

อสังหา คาธรรมเนียม คาขายที่ดินและ
ริมทรัพย เบ็ดเตล็ด อาคารราชพัสดุ
1,902.009
1,687.677
3,589.686

223.663
373.449
597.112
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133,829
20,049
153,878
หนวย : ลานบาท

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø
คาเชา

รวม

2.931
465.440
468.371

คาปรับ คาขายของ รายได
เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด
2.291
20.587
22.878

4.318
4.318

รวม

- 2,130.894
14.882 2,566.353
14.882 4,697.247
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Unit : Tenant/Lessee

State Property for Rent
Types of Rent
Land Rental
Building Rental
Total

Number of Lessees/Tenants
Residence
Agriculture
Other Purposes
85,296

43,017

5,516

Central
Regional
Total

133,829
20,049
153,878
Unit: Million baht

Revenues of State Property Management
Rents

Total

Real Miscellaneous Sales of
Fines Sales of Miscellaneous Total
Property
Fees
State Property
Miscellaneous Income
and Buildings
Items
1,902.009
1,687.677
3,589.686

223.663
373.449
597.112

2.931
465.440
468.371

2.291
20.587
22.878

4.318
4.318

- 2,130.894
14.882 2,566.353
14.882 4,697.247
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1. â¤Ã§¡ÒÃ¹Ó·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Øä»Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
กรมธนารักษไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพระบาท
่
สมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชไดพระราชทาน
แกปวงราษฎรไทยทั้งหลายผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในดานตางๆ กรมธนารักษจึงมีนโยบายที่จะนำ
ที่ราชพัสดุมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเปนโครงการที่เปนประโยชนในเชิงสังคมและ
สิง่ แวดลอม โดยกรมธนารักษจะจัดหาพืน้ ทีที่ มี่ ความเหมาะสมกับภารกิจไปสนับสนุนในแตละโครงการ โดยเริม่ ดำเนินการ
ตั้งแต ป พ.ศ.2551 และในป พ.ศ. 2556 ไดนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการดังกลาว จำนวน 67 แหง ใน 55 จังหวัด
เชน โครงการเพาะปลูกหญาแฝกสายพันธุตางๆ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 70 ไร โครงการศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศาสตรพระราชาหวยใหญ จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 48 ไร โครงการศูนยศิลปาชีพ
อุบลราชธานี บานยางนอย จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 454 ไร โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงา
เนื้อที่ 18 ไร เปนตน
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2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÃÒª¾ÑÊ´ØµÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
เปนการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคเปนแนวทางหนึง่ ของการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยัง่ ยืน โดยการพัฒนา
ที่ราชพัสดุภายใตแนวคิดดังกลาวสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับที่ราชพัสดุ และมูลคา (Value Creation) จากพื้นฐาน
ความเปนไทย (Thainess) วิถชีี วติ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และความเชือ่ และชุมชนสามารถรักษา
เอกลักษณ และอัตลักษณของตนเองไวไดอยางมั่นคง สำหรับในป 2556 ดำเนินการนำรองในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กจ.194 (บางสวน) ตำบลบานใต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แปลงโรงงานกระดาษ เพื่อเปนพิพิธภัณฑ
และโรงแรมเชิงอนุรักษ
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1. State Property for Royal Development Projects
The Treasury Department fully supports the implementation of Royal Development Projects
which beneﬁts the Thai people and society at large. The Treasury Department has allocated the State
Property for Royal Development Projects since 2008 In 2013 The Treasury Department has allocated 67
land plots in 55 provinces for various projects such as the 70 rai in Nakhon Pathom for the Development
and Promotion of the Utilization of Vetiver Grass Project, the 48 rai at the Self-Sufﬁciency Learning
Center, Sart Phra Racha School in Petchabun, the 454 rai in Ubon Ratchathani for the Arts and Crafts
International Center of Thailand, and the 18 rai in Phangnga for the Self-Sufﬁciency Learning Center.
2. State Property for the Creative Economy
This project aims to utilize potential State Property for creative development. The creative
economy development is a country strategy to create a balander and process sustainable production
and balance, thus maximizing the value of the State Property (value creation) through the basis of the
Thai way of life in the areas of arts and culture, local wisdom, national identity and spiritual beliefs.
In the ﬁscal year 2013, the pilot project was developed on Plot KJ 194 in Tambon Ban Tai, Amphoe
Mueang, Kanchanaburi where the former paper mill was to be converted to a museum and a historic
hotel.
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3. â¤Ã§¡ÒÃ¹Ó·ÕèÃÒª¾ÑÊ´ØÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªÍÒËÒÃáÅÐ¾×ª·´á·¹¾ÅÑ§§Ò¹
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ใหกรมธนารักษดำเนินการตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ไมได
ใชประโยชนหรือขอคืนที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและไมไดใชประโยชน เพื่อนำมาจัดให
เกษตรกรเชาในอัตราคาเชาทีเหมาะ
่
สม โดยไดแตงตัง้ คณะกรรมการอำนวยการเพือ่ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการ
เงื่อนไขการดำเนินงานและแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
วิกฤตพลังงานและพืชอาหาร รวมถึงการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ ปญหาการวางงาน ปญหาสังคม
และความยากจน ปญหาความตองการที่ดินทำกินของประชาชนที่ยากจน และไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง อีกทั้ง
เปนการสนับสนุนการนำที่ดินมาใชดานเกษตรกรรมและชวยเพิ่มมูลคาและพัฒนาการใชที่ราชพัสดุ โดยสงเสริมใหมี
การทำการเกษตรพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานอยางมีคุณภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
และประชาชน ซึ่งไดดำเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนมา โดยผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ไดเนื้อที่รวม 296,741-3-26.07 ไร จำนวน 23,329 ราย สำหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สามารถดำเนินงานไดเนื้อที่ 43,427-0-44.14 ไร จำนวน 3,283 ราย รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้นไดเนื้อที่
340,168-3-70.21 ไร จำนวน 26,612 ราย โดยแยกเปนจัดใหเกษตรกรเชา เนือ้ ที่ 248,764-1-57.31 ไร จำนวน 26,371 ราย
และการจัดทำบันทึกขอตกลงกับสวนราชการ (MOU) เนื้อที่ 91,404-2-12.90 ไร จำนวน 241 หนวยงาน
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4. â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒàª‹Ò·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Øà¾×èÍÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂáÅÐ·Ó¡Ô¹ (ÃÑ°àÍ×éÍÃÒÉ®Ã)
เปนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ แกไขปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ โดยการนำที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่เปนที่วางมิไดใชประโยชนในทาง
ราชการ และทีมี่ ผูถื อครองทำประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายมาดำเนินการภายใตโครงการ “รัฐเอือ้ ราษฎร” เพือ่ นำมา
จัดใหผูมี รายไดนอยไดรับสิทธิการเชาเพือ่ อยูอาศั
 ยและทำกิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดดำเนินการ
จัดใหประชาชนไดรับสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อเปนที่อยูอาศัยและหรือที่ทำกิน จำนวน 5,789 ราย เนื้อที่ประมาณ
17,032 – 1 - 86 ไร
5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§·‹ÒàÃ×ÍÊ§¢ÅÒ
กรมธนารักษไดมีการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลาใหเปนทาเรือหลักสำหรับการนำเขาและสงออกสินคา
โดยตรงจากภาคใตตอนลาง และเพิ่มศักยภาพใหสามารถแขงขันกับทาเรือปนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อลดความสูญเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจะเพิ่มศักยภาพทาเรือน้ำลึกสงขลาใหสามารถรองรับสินคาเพิ่มขึ้นจาก 150,000 TEU/ป
เปน 420,000 TEU/ป เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณสินคานำเขาและสงออกในภาคใตในอนาคต ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดดำเนินการสงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ปจจุบันรายงาน EIA ไดรับความเห็นชอบแลว ซึ่งอยูระหวางดำเนินการนำเสนอ
ใหกระทรวงการคลังพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเขารวมงานฯ
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3. State Property for Food Crops and Energy-substitution Crops
The cabinet resolution on 28th July 2009 delegated the Treasury Department the task to
inspect the State Property under the care of state agencies, especially plots that are not fully utilized by
those agencies, and to recall those plots from state agencies to be leased out for agricultural purpose
to low uncome individuals and farmers at minimum rates. A committee was set up to supervise the
rules, regulations, eligibility and other measures involved in the leasing process. A sub-committee
at the provincial level was also set up to execute the project. The project aimed to at mitigate the
problems concerning the energy and food crops crisis and other related social problems, including
unemployment, poverty, and access to land social to grow crops. This praged shall add the value
and maximize the use of the State Property. This project was initiated since the ﬁscal year 2009, and
from 2009 to 2012 the Treasury Department has allocated a total of 296,741-3-26.07 rai to 23,329
individuals. In the ﬁscal year 2013, 43,427-0-44.14 rai were allocated to 3,283 individuals; totaling the
sum of 340,168-3-70.21 rai and 26,612 individuals of which 248,761-1-57.31 rai were rented out to
26,371 farmers and the rest of 91,404-2-12.90 rai were allocated to 241 state agencies through the
signing of the Memorandum of Understanding (MOU).
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4. 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 aiming to solve the country’s social problems and alleviate
the poverty. The State Property in 75 provinces under the care of state agencies that was not utilized,
underutilized or illegally occupied by trespassers was recalled and leased to low income families.
This project provided families with secure housing and opportunities to earn a living. In the ﬁscal year
2013, the Treasury Department leased about 17,032-0-86 rai of state property to 5,789 individuals.
5. Songkhla Seaport Development Project
The Treasury Department has developed and managed the seaport in Songkhla province
to be a major seaport for the direct import and export of products to the southern provinces. To be
able enhance the capability to compete with the Penang Seaport in Malaysia, the Songkhla Seaport
Development Project was initiated to expand its capacity for storage from 150,000 TEU/year to 420,000
TEU/year in the future. In the ﬁscal year 2013, the Treasury Department forwarded the EIA report of
the expansion project to the Ofﬁce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning for
project approval. The project has now been approved, and the Ministry of Finance is in the process
of setting up a committee to select the developer.
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6. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·‹ÒàÃ×ÍÀÙà¡çµ
กระทรวงการคลังไดเห็นชอบนโยบายพัฒนาทาเรือภูเก็ตบางสวนบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ภก. 308 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปนทาเรือทองเที่ยว และ Duty Free Zone เนื่องจากปจจุบันการใช
บริการทาเรือภูเก็ตมีผูประกอบ

การเรือทองเทีย่ วมาใชบริการเพิม่ มากขึน้ จนเกิดผลกระทบตอการจอดเรือขนสงสินคาทีมี่
อยูเดิม ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองพัฒนาทาเรือใหมีทาบริการ ประกอบดวย ทาเรือทองเที่ยว และทาเรือขนสงในพื้นที่
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดดำเนินการสงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาศึกษาความเปนไปไดของโครงการและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(EIA) และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและผลประโยชนตอบแทนการบริหารจัดการทาเรือ และ
อยูระหวางการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
7. â¤Ã§¡ÒÃ¹Ó·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ´ŒÒ¹ Logistic à¾×èÍÃÍ§ÃÑº AEC
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กรมธนารักษมีนโยบายในการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมที่อยูตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic
Corridor) รวมทั้งจุดผานแดน (Check Point) ทีสำคั
่ ญมาดำเนินโครงการตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ Logistic
ของประเทศ โดยเปนศูนยพักและกระจายสินคา (คลังสินคา) โดยจะดำเนินโครงการในแนวพืน้ ที/่ เสนทางเศรษฐกิจสำคัญ
สนับสนุนการจัดตั้งเขตปลอดภาษี (Free Zone) พัฒนาปรับปรุงศักยภาพทาเรือในพื้นที่แนวเชื่อมสองฝงทะเลภาคใต
(Land Bridge สงขลา ทาเรือน้ำลึกสงขลา-สตูล ทาเรือปากบารา) และการพัฒนาปรับปรุงทาเรือน้ำลึกภูเก็ตใหสามารถ
รองรับไดทั้งเรือสินคาและเรือทองเที่ยว ซึ่งตองดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพมาดำเนินโครงการ ศึกษาความเปน
ไปไดเบือ้ งตน กำหนดพืน้ ทีเป
่ าหมาย และคัดเลือกผูเข
 าดำเนินโครงการภายใตระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีเปาหมายที่จะตรวจสอบที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ
และมีขนาดเนื้อที่ที่มีความเหมาะสมกับโครงการ โดยใหเอกชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีภารกิจและความพรอมเปน
ผูดำเนินโครงการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดดำเนินการกำหนดพื้นที่เปาหมายจำนวน 2 แปลง คือ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.662 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 20-3-96 ไร เพื่อตั้งเปนดานศุลกากร
ชุมพร และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร. 268 อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เนื้อที่ 10-0-00 ไร เพื่อกอสรางคลังสินคา
และลานตรวจรับสินคาของดานศุลกากรคลองใหญ จังหวัดตราด
8. â¤Ã§¡ÒÃ¹Ó·ÕèÃÒª¾ÑÊ´ØÁÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃºŒÒ¹¾Ñ¡¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ (Retirement Home)
กรมธนารักษไดจัดสวัสดิการทีพ่ กั อาศัยและสิทธิประโยชนอืน่ ใหแกผูสู งอายุทีมี่ รายไดปานกลางแตมีปญหาการ
อยูร วมกับครอบครัวหรือไมสามารถอยูอาศั
 ยกับญาติพีน่ อง ไดเขาถึงบริการของรัฐประเภทเสียคาบริการ และเพือ่ เปนการ
ปรับปรุงคุณภาพบานพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุใหมีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น โดยรูปแบบโครงการมีลักษณะเปนบาน
เดีย่ วพักอาศัยหรืออาคารชุดพักอาศัยทีออกแบบ
่
โดยเนนการอำนวยความสะดวกสำหรับผูสู งอายุ มีสัญญาณฉุกเฉินติดตอ
ศูนยการแพทย 24 ชัว่ โมง การดำเนินการมี 2 แนวทาง ไดแก แนวทางบูรณาการกับสวนราชการและแนวทางเปดประมูล
เปนการทั่วไปเพื่อหาผูพัฒนาที่ราชพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดดำเนินการ ดังนี้
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6. Phuket Seaport Development Project
The Ministry of Finance has approved 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. Due to a continuing growth in tourism and an unsuigent demand for cargo port, in it Phuket is
necessary to expand and improve its facilities by building an additional port that combines both a
tourist port and a container port. In the ﬁscal year 2013, the Treasury Department submittee forwarded
the EIA report of the expansion project to the Ofﬁce of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning for approval. The Treasury Department is in the process of setting up a committee to
oversee the development of the project.
7. State Property for Logistics Project to Support AEC
The Treasury Department has implemented the policy to utilize the potential State Property
near the economic corridors and the main check points for the development of logistics projects to
support AEC. Among the projects are the construction of warehouses, distribution centers and duty
free zones, and the improment of a deep sea port in Songkhla, Satun and Pak Bara and a land bridge
in Songkhla. The process involves the survey of potential State Property, conducting a pre-feasibility
analysis, setting target areas and selecting both public and private operators of the project under the
Ministry of Finance’s regulations and other related laws. In the ﬁscal year 2013, the Treasury Department
designated 20-3-96 rai located on Plot CP 662 in Tambon Napoh, Amphoe Sa Wee, Chumphon as the
Chumphon’s Customs Checkpoint and 10-0-00 rai located on Plot TR 268 in Amphoe Klong Yai, Trat
as a goods warehouse and an inspection area for the Amphoe Klong Yai’s Customs Checkpoint.
8. State Property for Retirement Home Project
The Treasury Department initiates retirement home project to provide housing welfares to
the elderly. The project integrates elderly housing project with health care services and recreational
facilities into one complex which consis of detached houses and condominiums. The project is
divided into two categories: 1) government-managed project and 2) private sector-managed project
that selected through the bidding process. In the ﬁscal year 2013, the Treasury Department achieved
as follows.
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556
1. การดำเนินการโดยสวนราชการ กรมธนารักษไดดำเนินโครงการนำรอง จำนวน 1 แหง คือ ที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.287 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 14-1-59 ไร โดยกรมธนารักษอนุญาตให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาว
โดยจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) แลวเมื่อวันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ กรมธนารักษ
2. การดำเนินการตามแนวเปดประมูลเปนการทัว่ ไป กรมธนารักษจะดำเนินการเปดประมูลหาผูลงทุ
 นพัฒนา
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเบื้องตนกรมธนารักษอนุมัติในหลักการใหนำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ อ.ชม.20 ตำบลปาแดด อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (แปลงโรงสุรากรมสรรพสามิตเดิม) เนื้อที่
7-2-76 ไร และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.35 และ ชม.1698 ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(แปลงโรงงานอุตสาหกรรมหองเย็นเดิม) เนื้อที่ 9-3-33 ไร เปดประมูลเปนการทั่วไปเพื่อหาผูลงทุนพัฒนาเปนโครงการฯ
ภายใตเงือ่ นไขทีกรม
่ ธนารักษกำหนด ซึง่ ขณะนีอยู
้ ระหว
 างกรมธนารักษพิจารณากำหนด TOR ใหเหมาะสมกับสภาพทีด่ นิ
ที่จะนำไปเปดประมูล นอกจากนี้กรมธนารักษยังไดจัดหาที่ราชพัสดุแปลงที่จะนำมาพัฒนาเปนโครงการในลำดับตอไป
คือ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.30 และ อ.ชร.31 ตำบลศรีถ้ำ อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย (พื้นที่
ติดกัน) เนื้อที่ประมาณ 100 ไร
9. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÃÒª¾ÑÊ´ØãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨
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กรมธนารักษไดนำทีด่ นิ ราชพัสดุทีไม
่ ไดใชประโยชนและหรือไมเหมาะสมทีจะ
่ ใชประโยชน ในทางราชการ แตมี
ศักยภาพเหมาะสมในการนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย มาจัดหาประโยชนโดยการเปดประมูลหาผูลงทุ
 น หรือนำมาจัดใหเชา
เพื่อหารายไดและสรางมูลคาเพิ่มในที่ดินดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีเปาหมายในการจัดเก็บรายไดจากการ
บริหารที่ราชพัสดุ จำนวน 3,700 ลานบาท โดยสามารถจัดเก็บได จำนวน 3,952.318 ลานบาท สำหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีเปาหมายในการจัดเก็บรายได จำนวน 3,750 ลานบาท สามารถจัดเก็บได จำนวน 4,662.550 ลานบาท สูงกวา
เปาหมาย จำนวน 912.550 ลานบาท
10. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃãªŒ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø´ŒÒ¹¼Ñ§àÁ×Í§
โดยการประสานการจัดวางผังเมืองรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 13 ผัง ไดแก ผังเมืองรวมชุมชน
ทับกวาง จังหวัดสระบุรี ผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผังเมืองรวมชุมชนทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผังเมือง
รวมเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผังเมืองรวมชุนชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ผังเมืองรวมเมืองพังงา จังหวัดพังงา และผังเมืองรวมเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา
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1. Government-Managed Project
The Treasury Department has completed a pilot project located on the State Property
Plot NY 287 in Amphoe Pak Plee, Nakhon Nayok with an area of 14-1-59 rai. The Memorandum of
Understanding (MOU) was signed on 1st July 2012 between the Treasury Department and the Ministry
of Social Development and Social Security of which the latter is now responsible for managing this
project.
2. Private Sector-Managed Project
The Treasury Department has initially approved the State Property located on Plot OCM
20 in Tambon Pa Dad, Amphoe Muang, Chiang Mai (formerly a distillery plant), with an area of 7-2-76
rai and the State Property located on Plot CM 35 and CM 1698 in Tambon Chang Klan, Amphoe Muang,
Chiang Mai (formerly a cold storage ), with an area of 9-3-33 rai to be developed into a retirement
home and the developers are to be selected through a bidding process. The other two plots expected
to be further developed are located on Plot OCR 30 and OCR 31 in Tambon Sri Tham, Amphoe Mae
Chan, Chiang Rai, with an approximate total area of 100 rai.
9. State Property for Economic Development
The underutilized State Property or those that are not reserved for the government’s
immediate use but have commercial potential would be leased to the private sector for development
through a bidding process resulting in value creation of State Property. As a result, in 2012 the Treasury
Department collected 3,952.318 million Baht against the target of 3,700 million Baht in revenues from
the lease of State Property. In 2013, 4,662.550 million Baht was collected or about 912.550 million
Baht above the target of 3,750 million Baht.
10. State Property Planning in Co-operation with the Department of Public Works and
Town & Country Planning
The Treasury Department works in conjunction with the Department of Public Works and
Town & Country Planning in laying out 13 comprehensive plans in 13 communities across the country
in the provinces of Saraburi, Sukhothai, Nakhon Si Thammarat, Kanchanaburi, Uttaradit, Lop Buri,
Chachoengsao, Samut Sakhon, Nakhon Phanom, Nakhon Sawan, Buengkhan, and Phangnga.
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กรม ธนารักษ ได ดำเนิน การ ปรับปรุง อาคาร โรง พิมพ คุรุ สภา เดิม ถนน พระสุเมรุ แขวง วัด ชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1-0-88 ไร เปนศูนยการเรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน โดยคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบในหลักการสนับสนุนกรมธนารักษใช
ประโยชนอาคารและทีราช
่ พัสดุแปลงโรงพิมพคุรสภา
ุ เดิมเปนพิพธิ ภัณฑและใชประโยชนเพือ่ ชุมชน ตามโครงการศูนยการ
เรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน กรมธนารักษไดดำเนินการปรับปรุงอาคารตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2556 เปนตนมา
และคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2557
12. ¡ÒÃÊÓÃÇ¨·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø 3 ¡Ô¨¡ÃÃÁ
เพือ่ ใหการจัดทำฐานขอมูลทีราช
่ พัสดุมีความครบถวนสมบูรณทุกแปลง เพือ่ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
ทีราช
่ พัสดุอยางมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ปองกันการบุกรุกและโตแยงกรรมสิทธิที์ ด่ นิ รวมถึงประกอบการพิจารณาใหการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและจัดเก็บรายไดเขารัฐ อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แผนที่ขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่
แสดงเขตเชา และแผนที่แสดงการบุกรุกที่ราชพัสดุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดจัดทำแผนงานสำรวจที่ราชพัสดุ
3 กิจกรรม ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
12.1 โครงการสำรวจรังวัดปกหลักเขตที่ราชพัสดุ เปาหมาย 227 แปลง สามารถดำเนินการได 242 แปลง
คิดเปนรอยละ 106.61
12.2 โครงการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ เปาหมาย 183 แปลง สามารถดำเนินการได 185 แปลง
คิดเปนรอยละ 101.09
12.3 โครงการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเชาที่ราชพัสดุ เปาหมาย 1,973 ราย สามารถ
ดำเนินการได 2,072 ราย คิดเปนรอยละ 105.02
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Overall Performance in the Fiscal Year 2013
11. The Treasury Department’s Learning Center and Community Library
The Treasury Department has planned to improve the 1-00-88 rai of State Property, formerly
district known as Khurusapha Publisher located on Pha Sumen Road, Phra Nakhon, Bangkok, into the
Treasury Department Learning Center and Community Library. The Subcommittee of Conservation and
Development of Rattanakosin’s resolution on 28th November 2012 approved the Treasury Department’s
initiative to utilize the land and buildings at Khurusapha Publisher as a learning center and library/
museum for Banglumpoo community. As a result, the Treasury Department has begun renovating the
building since 17th April 2013.
12. The Survey of State Property
In the ﬁscal year 2013, the Treasury Department surveyed State Property to ensure the
complete collection of data such as documents proving ownership of the land, State Property
maps, map showing leased land and maps showing illegally-occupied land. The three surveys are as
follows:
12.1 The Land Measuring Survey: targeted 227 plots and 242 plots were conducted, higher
than the target by 106.61 percent.
12.2 The Issuance of Legal Documents for State Property: targeted 183 plots and 185 plots
were issued with legal documents, higher than the target by 101.09 percent.
12.3 The Survey of State Property for the mapping of leased land: following the survey,
maps were drawn to show the boundaries and areas of leased land and targeted 1,973 lessees and
2,072 lessees were conducted, higher than the target by 105.02 percent.
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13. ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¡Óá¾§àÁ×Í§ - ¤ÙàÁ×Í§
กำแพงเมือง - คูเมือง เปนสิง่ ทีสร
่ างขึน้ เพือ่ ประโยชนของบานเมือง เชน ปองกันขาศึกศัตรู หรือระบบระบายน้ำ
ของเมืองในอดีตและบางเมืองยังใชถึงปจจุบัน มิไดใชเพื่อประโยชนสวนตนของประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ
จึงมีสถานะทางทีด่ นิ เปนสาธารณสมบัตของ
ิ แผนดินทีใช
่ เพือ่ ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1304 (3) เปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกรมธนารักษมีหนาที่ในการปกครอง ดูแลรักษา และบริหารจัดการ
การใชประโยชนที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง จึงไดกำหนดแผนการสำรวจกำแพงเมือง - คูเมือง มาอยางตอเนื่องประจำ
ทุกป เพือ่ ปองกันและลดปญหาการโตแยงสิทธิในเขตทีด่ นิ กำแพงเมือง - คูเมือง โดยไดวาจางทีปรึ
่ กษาทีมี่ ความเชีย่ วชาญ
ดานโบราณคดี ดานธรณีวิทยาและดานการอานแปลตีความแผนที่ภาพถายทางอากาศ ทำการศึกษาวิเคราะหและนำผล
เสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวจึงดำเนินการการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กำหนดขอบเขต
ที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง ในภาคพื้นดิน โดยใชขอมูลจากผลการศึกษาวิเคราะห สรุปผลการดำเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดจางศึกษาวิเคราะหกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง จำนวน 22 เมือง เชน
เมืองคูตะครอ จังหวัดนครราชสีมา เมืองคูบัว จังหวัดบุรีรัมย เมืองปราจีนบุรี และเมืองเจีย จังหวัดมหาสารคาม เปนตน
และทำการสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง ลงในภาคพื้นดิน จำนวน 27 เมือง เชน เมืองเสมา
จังหวัดนครราชสีมา เมืองสระแกว จังหวัดนครสรรค เมืองผึ้ง จังหวัดนาน และเมืองพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
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14. ¡ÒÃ¡ÓË¹´¾Ô¡Ñ´ËÁØ´ËÅÑ¡°Ò¹á¼¹·Õè´ŒÇÂÃÐºº´ÒÇà·ÕÂÁ (GPS)
ตาม ระเบียบ สำนัก นายก รัฐมนตรี วา ดวย มาตรฐาน ระวาง แผนที่ และ แผนที่ รูป แปลง ที่ดิน ใน ที่ดิน ของ รัฐ
พ.ศ. 2550 (กมร.) กำหนดมาตรฐานแผนที่เปนระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม และตามคำสั่งกรมธนารักษ ที่ 102/2547
ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2547 เรื่องวิธีปฏิบัติและการรายงานเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ ขอ 12 กำหนดวิธี
ปฏิบตั ใน
ิ การรังวัดหาพิกดั ตำแหนงโดยใชสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งาน
ิ สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
ที่ราชพัสดุ สำหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดดำเนินการกำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดวยระบบ
สัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 282 หมุด เชน โครงการสำรวจกำแพงเมือง - คูเมือง เมืองสระแกว จังหวัดนครสรรค
เวียงสมโฮง จังหวัดรอยเอ็ด การรังวัดจัดทำแผนทีราย
่ ละเอียดแสดงการใชประโยชน แปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
หวงหามฯ อำเภอฝาง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม โครงการรัฐเอือ้ ราษฎร อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ โครงการขอคืน
ที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และโครงการจัดทำแผนที่ทางกายภาพ อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Overall Performance in the Fiscal Year 2013
13. The Survey of City Walls and Moats
The historic city walls and moats are among the country’s public property which are exclusively
use for the beneﬁts the country. Such properties include ancient fortresses and irrigation canals that
were historically used to identify the city boundary and public area . Some of its remaining could be
found the trace today. As these properties do not belong to any speciﬁc person or group of people,
they are considered a public property or those reserved for the common use of the people, according
to the Civil and Commercial Code Section 1304 (3). It is categorized as the State Property that the
Ministry of Finance holds the title, according to Section 4 and 5 of the Ratchaphatsadu Land Act B.E.
2518 (1975). Every year the Treasury Department sets up a plan to survey land on which city walls
and moats are located so as to maintain land rights and historical places and to reduce ownership
disputes. Experts in geology and archeology are hired to mark the boundaries of the land on which city
walls and moats are located. They use aerial photography in analyzing the areas before presenting the
reports to the Treasury Department’s committee for approval. These experts also surveyed the land
and drew maps showing the boundaries of city walls and moats. Data collected from these surveys
were used as evidence for issuing legal documents for State Property. In the ﬁscal year 2013, the
surveys of 22 areas were conducted, such as the ancient city of Kutrakoh in Nakhon Ratchasima, Ku
Bua in Buri Ram, cities of Prachin Buri and Jia in Maha Sarakham. In addition, the surveys of boundary
markers in 27 areas were conducted such as the ancient city of Sema in Nakhon Ratchasima, Sa Kaeo
in Nakhon Sawan, Pueng in Nan and Phutthai Song in Buri Rum.
14. Determination of Boundary Markers Utilizing the Global Positioning System (GPS)
The Regulations of the Ofﬁce of the Prime Minister on Standardizing Land Parcel Data on State
Lands B.E. 2550 (2007) stipulates the adoption of the Universal Transverse Mercator Coordinate System
(UTM) as a standard for the national land surveying system. The Order of the Treasury Department
No. 102/2547 dated on 3rd September 2004 regarding the surveying procedures and reports, Section
12 stipulates the use of the GPS as a surveying method in the demarcation of land. In the ﬁscal year
2013, the Treasury Department has completed 282 markers in different provinces around the country
using this system which include the survey of city walls and moats in the ancient city of Sa Kaeo
in Nakhon Sawan, Vieng Som Hong in Roi Et, the surveying and mapping of the land use details in
Fang and Mae Rim in Chiang Mai, the Rut Ua Rard Project in Amphoe Tha Pla in Uttaradit, the recall
of land in Amphoe Suan Peung in Ratchaburi, and the physical mapping of Amphoe Kaeng Krajan in
Phetchaburi.
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การประเมินราคาทุนทรัพยที่ดิน มีเปาหมายการดำเนินงาน 5.127 ลานแปลง มีผลการดำเนินงาน 5.287
ลานแปลง ดังนี้
1. สำรวจ ขอมูล เพื่อ ประเมิน ราคา ที่ดิน ราย แปลง ใน ภูมิภาค ดำเนิน การ ใน พื้นที่ 15 พื้นที่ มี เปา หมาย
การดำเนินงาน จำนวน 717,990 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 737,032 แปลง
2 สำรวจขอมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค จำนวน 921,100 แปลง ดำเนินการในพื้นที่
8 พื้นที่ มีเปาหมายการดำเนินงาน จำนวน 921,100 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 848,427 แปลง
3. สำรวจขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อก โดยใชระวางแผนที่ ยูทีเอ็ม ในภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่
34 พื้นที่ มีเปาหมายการดำเนินงาน จำนวน 2,489,040 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 2,559,822 แปลง
4. สำรวจขอมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใชระวางแผนที่ ยูทีเอ็ม ในภูมิภาค ดำเนินการ
ในพื้นที่ 3 พื้นที่ มีเปาหมายการดำเนินงาน จำนวน 237,000 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 244,313 แปลง
5. สำรวจขอมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกในภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่ 1 พื้นที่ มีเปาหมาย
การดำเนินงาน จำนวน 885,000 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 898,028 แปลง
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การประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร
สำรวจ ขอมูล และ ปรับ ราคา ประเมิน ที่ดิน ราย แปลง ใน เขต กรุงเทพมหานคร มี เปา หมาย การ ดำเนิน งาน
695,900 แปลง มีผลการดำเนินงาน 697,877 แปลง
การประเมินราคาทุนทรัพยหองชุดอาคารชุด มีเปาหมายการดำเนินงาน 1,709 อาคาร มีผลการดำเนินงาน
2,256 อาคาร ดังนี้
1. ประเมินราคาทุนทรัพยหองชุดที่ขอจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน จำนวน
138 อาคาร
2. สำรวจขอมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพยหองชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน จำนวน
540 อาคาร
3. ประเมินราคาทุนทรัพยหองชุดที่ขอจดทะเบียนใหมในภูมิภาค ผลการดำเนินงาน จำนวน 526 อาคาร
4. สำรวจขอมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทุนทรัพยหองชุดในภูมภิ าค ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,052 อาคาร
งานใหบริการขอมูล
กรม ธนารักษ เปด ให บริการ ขอมูล ราคา บัญชี กำหนด ราคา ประเมิน ทุน ทรัพย ของ อสังหาริมทรัพย ผาน
ชองทางตางๆ จากการขอดูดวยตนเอง หนังสือสอบถาม สอบถามทางโทรศัพท E-mail และ Internet โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีผลการดำเนินงานรวม 1,123,505 ราย
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Overall Performance in the Fiscal Year 2013
Property Valuation
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, and fair property valuation, the Treasury Department compared land prices
in the property 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
Proprety Valuation
In the ﬁscal year 2013 a strategic plan concerning valuation of 5.127 million plots was
implemented of 5.287 million plots as the followings :
1. Achieved the Parcel based land revaluation in 15 regional areas of 737,032 plots from
the target of 717,990 plots.
2. Determined the estimated price of the Parcel based land revaluation in 8 regional
areas of 848,427 plots from the target of 921,100 plots.
3. Achieved the Block based land revaluation by UTM in 34 regional areas of 2,559,822
plots from the target of 2,489,040 plots.
4. Determined the estimated price of the Block based land revaluation by UTM in 3
regional areas of 244,313 plots from the target of 237,000 plots.
5. Determined the estimated price of the Block based land revaluation in 1 regional areas
of 898,028 plots from the target of 885,000 plots.
Property Valuation in Bangkok area
Determined the estimated price of the Parcel based land revaluation in Bangkok area of
697,877 plots from the target of 695,900 plots.
Valuation of condominium units
1. Achieved the new registered condominium units revaluation in Bangkok area of 138
buildings.
2. Determined the estimated price of the condominium units in Bangkok area of 540
buildings.
3. Achieved the new registered condominium units revaluation in regional areas of 526
buildings.
4. Determined the estimated price of the condominium units in regional area of 1,052
buildings.
Information Service
Access to information about the property valuation can now be gained through personal
contact, letters, telephone calls, e-mail, and the internet. In the ﬁscal year 2013 there were 1,123,505
people using the services.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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กรม ธนารั ก ษ ผลิ ต เหรี ย ญ กษาปณ เพื่ อ ใช
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใหเพียงพอตอความตองการ
ใช ของ ประชาชน รวม 9 ชนิ ด ราคา คื อ ชนิ ด ราคา
10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค 25
สตางค 10 สตางค 5 สตางค และ 1 สตางค และ
ผลิต เหรียญ กษาปณ ที่ ระลึก เหรียญ ที่ ระลึก ใน โอกาส
หรื อ วาระ สำคั ญ ต า งๆ ตลอด จน จั ด สร า ง เครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ เครื่ อ งหมาย ตอบแทน และ ผลิ ต ภั ณ ฑ
สั่งจางตางๆ โดย มี ผล การ ดำเนิน งาน ใน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. ผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียน 9 ชนิดราคา
จำนวน 1,593,366 ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 84.94
ของเปาหมาย 1,875.705 ลานเหรียญ
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2. ผลิตเหรียญกษาปณที่ระลึก รวม 9 โอกาส จำนวน 1,832,660 เหรียญ ไดแก เหรียญกษาปณที่ระลึก
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป โรงเรียนเพาะชาง
เหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป กรมทางหลวง เหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป ธนาคารออมสิน เหรียญกษาปณที่ระลึก
150 ป วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เหรียญกษาปณที่ระลึก 60 ป
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เหรียญกษาปณที่ระลึก 80 ป สำนักนายกรัฐมนตรี และเหรียญกษาปณ
ที่ระลึก 120 ป วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
3. ผลิตเหรียญที่ระลึกตางๆ จำนวน 996,763 เหรียญ อาทิ เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
เหรียญที่ระลึก 70 ป สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เหรียญที่ระลึกวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2556 เหรียญที่ระลึก
125 ป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 2554 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช
พระชันษา 99 ป และ 100 ป เหรียญที่ระลึกปนักษัตร เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด เหรียญที่ระลึกอัคราภิรักษศิลปน
เหรียญที่ระลึกพิธีเปดศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณและเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญที่ระลึก
พิธีเปดศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2556 เหรียญที่ระลึกครบ
130 ป ไปรษณียไทย และเหรียญที่ระลึกอาคารที่ทำการไปรษณียกลาง เปนตน
4. จัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ รวม 44,130 สำรับ/ดวง/เหรียญ มูลคา 258,915,390 บาท
5. จัดทำเครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑสั่งจางตางๆ
5.1 เครื่องหมายตอบแทน จำนวน 29 หนวย มูลคา 205,307.90 บาท ไดแก โลทองประดับเพชร
โลทอง โลเงิน โลทองแดง โลนาก (มหาดไทย) เข็มทองประดับเพชร เข็มทอง เข็มเงิน และเข็มนาก (มหาดไทย)
5.2 ผลิตภัณฑสั่งจาง จำนวน 10,542 หนวย มูลคา 20,784,635.61 บาท ไดแก เข็มหนวยงานตางๆ
และงานรับจางอื่นๆ
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Overall Performance in the Fiscal Year 2013
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 2013 are as follows:
1. Circulation coin :1,593.366 million coins which is equivalent to 84.94 percent of the
production target of 1,875.705 million coins.
2. Commemorative coins : 1,832,660 pieces for nine occasions which are the Coins
Commemorating the Celebrating of the 5th Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. the Crown Prince
Vajiralongkorn 28 July 2012, Coins Commemorating 100th Anniversary of Pohchang Academy of
Arts, Coins Commemorating 100th Anniversary of Department of Highways, Coins Commemorating
100th Anniversary of the Government Savings Bank, Coins Commemoratingthe Celebrating of Queen
SavangVadhana, the Queen Grandmother’s 150th Birthday Anniversary, Coins Commemorating 60th
Anniversary of the Department of Alternative Energy Development and Efﬁciency, Coins Commemorating
the 80th Anniversary of the Prime Minister and Coins Commemorating 120th Birthday Anniversary of
Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father.
3. Medals : the amount of 996,763 pieces of medals which are The Angel of Wealth , Medal
Commemorating 70th Anniversary of Engineering Institute of Thailand, Medal Commemorating 2014
Children Day, Medal Commemorating 125th Anniversary of Chulachomklao Royal Military Academy,
Medal Commemorating 99th Birthday Anniversary and 100th Birthday Anniversary of the Supreme
Patriarch, Medal Commemorating the Year of the Horse, Medal Commemorating the Supreme Artist,
Her Majesty Queen Sirikit, Medal Commemorating the Opening Ceremony of the Royal Thai Mint
Learning Centre , Medal Commemorating the Opening Ceremony of the Government Complex, Medal
Commemorating Thailand 2013 World Stamp, Medal Commemorating 130th Anniversary of Thailand
Post , Medal Commemorating the General Post Ofﬁce Building and etc.
4. Royal Thai Orders and Decorations : 44,130 set/pieces valued at 258,915,390 Baht.
5. Plaques, badges and other metallic art objects.
5.1 Plaques :29 pieces, valued at 205,307.90 Baht, of different types such as gold, silver
and bronze plaques and gold pin with diamond, gold, silver and pink gold pin.
5.2 Other metallic art objects : 10,542 pieces, valued at 20,784,635.61 Baht.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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1. ศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณและเครื่องราชอิสริยาภรณ ณ โรงกษาปณ รังสิต
จังหวัดปทุมธานี เพือ่ เปนแหลงศึกษาเรียนรูประวั
 ตความ
ิ เปนมา กำเนิดเงินเหรียญวิวฒ
ั นาการโรงกษาปณไทย นิทรรศการ
เชิงสาธิตกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณและเครื่องราชอิสริยาภรณ และนิทรรศการหมุนเวียนตางๆ กำหนดพิธีเปด
Soft Opening เมื่อวันเสารที่ 9 มกราคม 2556 โดยอธิบดีกรมธนารักษเปนประธาน และจัดพิธีเปดอยางเปนทางการ
(Grand Opening) เมื่อวันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดยนายกิตติรัตน ณ ระนอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนประธาน
2. โครงการสรางสายการผลิตเหรียญกษาปณแบบ LEAN ดวยกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ (Quality
Control Circle : QCC)
การผลิตแบบ LEAN (Lean Manufacturing) คือการผลิตที่พยายามลดการสูญเปลาที่เกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ทำใหสามารถลดตนทุน ลดเวลาที่ใชในการผลิต และเพิ่มผลกำไร สำนักกษาปณตระหนักถึง
ความสำคัญของการสรางสายการผลิตแบบ LEAN เพื่อใหกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
โครงการสรางสายการผลิตเหรียญกษาปณแบบ LEAN ดวยกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle :
QCC) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษใหเสนอไวในแผนยุทธศาสตร กระทรวงการคลัง ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ดวย
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3. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงกษาปณของไทย ซึ่งมี
ศักยภาพดานการผลิตเหรียญกษาปณ เหรียญทีระลึ
่ ก เครือ่ งราชอิสริยาภรณ และผลิตภัณฑ สัง่ จางตางๆ ในระดับแนวหนา
ของภูมิภาค และสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากประเทศในภูมิภาคได ซึ่งมีหลายประเทศที่
จะตองนำเหรียญกษาปณมาใชในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ เชน พมา ลาว เขมร เวียดนาม เปนตน ประกอบกับ
สำนักกษาปณมีฝมอื แรงงานในการจัดทำผลิตภัณฑซึง่ เกีย่ วของกับการผลิตเหรียญและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ จึงสามารถ
สรางผลิตภัณฑออกจำหนายเพือ่ หารายไดอีกทางหนึง่ อยางไรก็ตาม ยังมีจุดออนทีจะ
่ ตองไดรับการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแขงขัน โดยในปจจุบันแมวาสำนักกษาปณจะสามารถผลิตเหรียญที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล แตผลิตภัณฑที่
ผลิตไดยังไมมความ
ี หลากหลาย จำเปนตองพัฒนาฝมอื แรงงานเพือ่ สรางผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด

และตองปรับเปลีย่ น
ลวดลาย รูปแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับการวางจำหนายในตลาดตางประเทศมากขึ้น
4. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญทีระลึ
่ กประดับแพรแถบ และเหรียญ
ที่ระลึกประเภทรมดำพนทรายธรรมดาและขัดพิเศษ
ในการดำเนินงานตามภารกิจทั้งดานการผลิตเหรียญกษาปณ และดานการผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ
ผลิตภัณฑสั่งจางตางๆ สำนักกษาปณตองประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลิตภัณฑไมสม่ำเสมอ และประสิทธิภาพ
การผลิต ต่ำ ทำให ไม สามารถ แขงขัน กับ ผู ผลิต ราย อื่น ได จาก ปญหา ดัง กลาว สำนัก กษาปณ จึง มี โครงการ ปรับปรุง
กระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญที่ระลึกประเภทรมดำพนทราย
ธรรมดาและขัดพิเศษ ซึง่ เปนผลิตภัณฑทีมี่ ความตองการในตลาดเหรียญสูง และมีกระบวนการผลิตทียั่ งตองอาศัยแรงงาน
เปนสวนใหญ ทำใหมีอัตราการสูญเสียคอนขางสูง คุณภาพไมสม่ำเสมอและบอยครัง้ ทีไม
่ สามารถผลิตไดทันความตองการ
ของตลาด
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Overall Performance in the Fiscal Year 2013
Performance of Significant Projects
1. The Royal Thai Mint Learning Centre at Rangsit, Phatumthani province was initiated to
be the centre where the public can learn the evolution of Thai Mint, Thai currency history and the
exhibition of circulation coins, commemorative coins, medals and Royal Thai Orders and Decoration.
The soft opening of the Centre was on January 9, 2013. Deputy Prime Minister and Finance Minister
Mr. Kittiratt Na-Ranong presided over the opening ceremony of the Royal Thai Mint Learning Centre
on May 27,2013

2. Coin Production with LEAN (Quality Control Circle : QCC)
The LEAN manufacturing has the conceptual idea to maximize the organization value
while minimizing waste on the production process to make products and services that requires less
manpower, space, capital and time. The Royal Thai Mint has focused in using LEAN principles in
production process with the Quality Control Circle activities as the strategic method in 2013.
3. New Product Development Project
As Thailand will fully enter into the AEC in 2014, the Royal Thai Mint with its potential in
the front row in mining industry such as circulation coin, commemorative coins, medallion, decoration
and other metallic art objects plans to expand its services in ASEAN region. The Royal Thai Mint
initiated to do a product and packaging research and development in order to meet the customers’
needs both in local and overseas market.
4. The improvement of production processes in proof coin, decorations, tonned and
special polished copper medal
The Royal Thai Mint is responsible for circulation and commemorative coins production, as
well as medallion, orders and decorations, compensation badges, and other custom-made products.
The production processes of all products are partially hand crafted, that reach to productions loss
and unstable quality problems. This is the issue that the Royal Thai Mint conducted the improvement
of production processes in proof coin, decorations, tonned and special polished copper medal with
new technological knowledge to reduce production loss and improve production quality to meet the
markets’ needs.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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5. กิจกรรมเนือ่ งในวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2556 ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2556 ณ โรงกษาปณ รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃà§Ô¹µÃÒ
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ดำเนินการรับ จาย นำสง จายแลก รับแลกคืน ตรวจพิสูจน เก็บรักษาและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ
ใหเพียงพอตอการใชหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบทีปลอดภั
่
ยและทันเวลา ผูร บั บริการเชือ่ ถือ
และพึงพอใจในบริการ สัง่ จายและรับรองการสัง่ จายเงินคงคลัง ตรวจสอบการรับ จาย การเคลือ่ นไหวและจัดทำบัญชีเงิน
คงคลังของรัฐที่ธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักบริหารเงินตรา รับฝาก ถอน และเก็บรักษากุญแจดอกคู หองมั่นคง
และตูเก็
 บเงินของสำนักงานคลังจังหวัดและสวนราชการในสวนกลาง ซึง่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญนอกจากงานปกติ ดังนี้
1. โครงการกอสราง และยายสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ รังสิต
กระทรวงการคลังไดอนุมตั หลั
ิ กการใหกรมธนารักษดำเนินโครงการกอสรางสำนักบริหารเงินตราแหงใหม
ในที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงกษาปณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการ
บริหารจัดการ การใหบริการของสำนักบริหารเงินตรา ประหยัดเวลา ลดคาใชจาย แกไขปญหาการจราจรในการขนสง
เหรียญกษาปณ ระหวางสำนักกษาปณและสำนักบริหารเงินตรา รวมทั้งสามารถลดขั้นตอน กระบวนการทำงานและ
แกไขปญหาความไมพอเพียงของพื้นที่คลังจัดเก็บ พื้นที่ปฏิบัติงาน ความไมสอดคลองของกระบวนการทำงานของสำนัก
บริหารเงินตราในปจจุบันใหสามารถรองรับปริมาณเหรียญ ปริมาณงาน เครื่องจักรอุปกรณและเทคโนโลยีที่นำเขามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการและการใหบริการที่รวดเร็วและเพียงพอตอความตองการขอใช
บริการได โดยโครงการกอสรางสำนักบริหารเงินตรา แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
1.1 โครงการกอสรางสำนักบริหารเงินตราระยะที่ 1 (อาคารสำนักงาน)
เปนอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร มูลคาโครงการ 226.083 ลานบาท
ไดรบั อนุมตั งบ
ิ ประมาณในการดำเนินโครงการภายใตแผนปฏิบตั การ
ิ ไทยเขมแข็ง 2555 กรมธนารักษทำสัญญากับผูร บั จาง
กอสรางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 วงเงินกอสราง 204,207,000 บาท ระยะเวลากอสราง 360 วัน เริ่มตนสัญญาวันที่
23 เมษายน 2556 สิ้นสุดสัญญาจางวันที่ 17 เมษายน 2557 กำหนดกอสรางแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557
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Overall Performance in the Fiscal Year 2013
5. The Children Day 2014 Activity on Saturday of Jan 12,2014 at the Royal Thai Mint,
Rangsit, Phatumthani Province

Monetary Management
Among the Treasury Department’s monetary management task are distribution and returns,
providing, storing and management of coins in an effective way to meet the demands of the Thai
economy. The Bureau of Monetary Management carries on this essential task by employing the
secure and on time approach to gain customer trust and satisfaction. The other tasks concern treasury
affairs with the Bank of Thailand and provincial treasury ofﬁces (the provincial subsidiary units of the
government agencies) including local government
Project

1. The Construction and Relocation of The Bureau of Monetary Management Ofﬁce

Providing the increasing demand for the monetary management task for nationwide, the
Bureau of Monetary Management has relocated to the Royal Thai Mint complex from the former
location on Chakrapong road. The relocation project aims to improve and enhance the efﬁciency of
management and services, saving costs in coin transportation at the Bureau of Royal Thai Mint and the
Bureau of Monetary Management and expand the ofﬁce space of The Bureau of Monetary Management
in order to handle the operation of new equipment and machinery. The project is divided into two
phases as follows:
1.1 Phase 1: Ofﬁce Building
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 Economics Stimulus Program
in 2012. The contract started on April 23, 2013. The building is expected to complete in April 2014.
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1.2 โครงการกอสรางสำนักบริหารเงินตรา ระยะที่ 2 (อาคารหองมั่นคง)
พื้นที่ ใชสอย ประมาณ 9,577 ตาราง เมตร วงเงิน งบ ประมาณ 220,000,000 บาท อนุมัติ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 33,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ.2558 วงเงิน 187,000,000 บาท
สำหรับการยายที่ทำการสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ รังสิต โดยขอใชพื้นที่โรงกษาปณ รังสิต
เปนที่ทำการชั่วคราว ไดเปดดำเนินการสำนักงานชั่วคราวตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรียบรอยแลว
2. โครงการรับยาย จายยายเหรียญกษาปณ ระหวางสำนักงานธนารักษพื้นที่ ที่เปนที่ตั้งของศูนยบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ (HUB)
เปนโครงการขนยายเหรียญกษาปณระหวางสำนักงานธนารักษพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของศูนยบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ เพือ่ ความคลองตัวในการปฏิบตั งาน
ิ ของสำนักงานธนารักษพืน้ ทีท่ งั้ 6 พืน้ ที่ ไมตองเบิกหรือสงคืนเหรียญ
กษาปณทุกครั้งโดยตรงจากสำนักบริหารเงินตรา สามารถรับ จายเหรียญกษาปณสวนเกินหรือสวนขาดจากสำนักงาน
ธนารักษพื้นที่ใกลเคียงได ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดดำเนินการขนยายเหรียญกษาปณจากศูนยบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณจังหวัดขอนแกน ไปยังศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณจังหวัดนครสวรรค
3. โครงการพัฒนากระบวนการจายแลกเหรียญกษาปณ
78

เปนโครงการที่ดำเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอจำกัดเรื่องอัตรากำลังที่ไมสามารถรองรับปริมาณงานการ
รับแลก จายแลกเหรียญกษาปณที่สูงขึ้น โดยการจางเหมา (Outsource) หนวยงานภายนอกเขารวมใหบริการดาน
การจายแลกเหรียญกษาปณ โดยกรมธนารักษไดวาจางใหบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เขารวมใหบริการจายแลก
เหรียญกษาปณใหกับลูกคาทีหน
่ วยจายแลกเหรียญกษาปณ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2555
และไดยายสถานทีปฏิ
่ บตั งาน
ิ มาทำการจายทีหน
่ วยจายแลกเหรียญกษาปณทีสำนั
่ กบริหารเงินตรา ณ สำนักกษาปณ รังสิต
ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดำเนินงานจำนวน 1,079,680,882 เหรียญ
2,909,980,470 บาท

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ÁÕ¤‹Ò¢Í§á¼‹¹´Ô¹
เมื่อตนป พ.ศ. 2556 สำนักพระราชวังไดมีหนังสือแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสำนักพระราชวังนำสงเครือ่ งคชาภรณ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ชางตนในรัชกาลปจจุบนั ซึง่ สำนักชาง
สิบหมู กรมศิลปากร ไดจัดสรางขึน้ เพือ่ นอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ตามแนวพระราชดำริเนือ่ งในมงคล
วโรกาสฉลองสิรราช
ิ สมบัตครบ
ิ 60 ป เมือ่ พ.ศ. 2549 สำหรับเปนเครือ่ งทรงคุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เพือ่ ใหสำนัก
ทรัพยสนิ มีคาของแผนดินเปนผูดู แลเก็บรักษา ซึง่ สำนักทรัพยสนิ มีคาของแผนดินไดรับมอบไวเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ 23
มกราคม 2556
สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดินไดบริหารการดูแลทรัพยสินมีคาของแผนดินใหปลอดภัยและอยูสภาพที่ดี
โดยไดดำเนินการอนุรักษซอม สงวนทรัพยสินที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดทำบรรจุภัณฑสำหรับจัดเก็บทรัพยสินแตละชิ้น
ขึ้นเปนพิเศษ โดยใชวัสดุไรกรด-ไรดาง รวมทั้งจัดเก็บไวในหองมั่นคงที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อปองกัน
การเสื่อมสภาพ ซึ่งเปนการดูแลรักษาทรัพยสินตามหลักวิชาการอนุรักษ โดยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการ
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1.2 Phase 2: Storage Building
The building will have an overall space of 9,577 square meters costing around 220 million
Baht. A temporary ofﬁce has already been constructed and was opened on May 14, 2003.
2. The Regional Coin Exchange Development Project
The project was initiated to improve and decentralize the coins exchange system by
implemented the fully integrated Coin Management system. An MIS was developed to provide the
exchange platform for Coin Management Center in Bangkok and 6 regional Coin Management hubs
to able to replenish the coins safety stock and manage the logistic among the hubs. In the ﬁscal year
2013, the coin management hub in Konkean and Nakornsawan successfully implemented the system
to be able to exchange and replenish the safe stock among each other.
3. The Coin Exchange Process Development Project
The project aims to solve the coin exchange process problem by outsourcing to private
operators. The Treasury Department has contracted KTB General Services Co., Ltd. to manage the
coin exchange process at the Bureau of Monetary Management since October 2012 and has relocated
the coin exchange unit to The Bureau of Royal Thai Mint in Rangsit. In the ﬁscal year 2013, the total
production of coins was 1,079,680,882 coins valued at 2,909,980,470 Baht.

Grand National Treasure
At the beginning of 2013, The Bureau of The Royal Household notiﬁed us that King Rama IX
ordered The Bureau of The Royal Household to send the Gajabhorn of Phra Sawet Adulyadejpahon
(The ﬁrst King Rama IX’s elephant’s garments and ornaments) to be sent to The Bureau of Grand
National Treasure on January 23rd, 2013 for conservation. The Gajabhorn was designed and made by
The Ofﬁce of Traditional Arts (within The Fine Arts Department) on the occasion of The 60th Anniversary
Celebrations of King Bhumibol Adulyadej’s Accession to the Throne in 2006.
The Bureau of Grand National Treasure manages The Grand National Treasure by following
the appropriate conservation principles. These items were conserved and stored in special containers
that are made from non-acid alkaline materials. The National Treasures are protected from humidity
and temperature in controlled rooms to prevent further deterioration. In the ﬁscal year 2013, the
progress results were beyond our expectation. The department completed the storage and housing
of 3,850 items, the registration of 2,590 items and the conservation of 680 items along with The Royal
Urn that was built in the reign of King Rama V.

Annual Report 2013 The Treasury Department

79

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556
ดำเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว ประกอบดวย จัดเก็บทรัพยสินมีคาของแผนดินได จำนวน 3,850 ชิ้น จัดทำ
ทะเบียนทรัพยสนิ มีคาของแผนดินไดจำนวน 2,590 ชิน้ อนุรกั ษทรัพยสนิ มีคาของแผนดินไดจำนวน 680 ชิน้ และอนุรกั ษ
พระโกศทองนอยที่จัดสรางในสมัยรัชกาลที่ 5 แลวเสร็จสมบูรณตามแผน นอกจากนี้ สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
ไดเพิ่มมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษาทรัพยสินมีคาของแผนดินโดยนำเทคโนโลยีระบบ RFID (Radio Frequency
Identiﬁcation) เพื่อใชในการตรวจสอบ ติดตามและบันทึกขอมูลการเคลื่อนยายทรัพยสินสำหรับดำเนินกิจกรรมตางๆ
ทั้งในดานการอนุรักษ การจัดทำทะเบียนและการนำออกจัดแสดง
การจัดนิทรรศการในและนอกสถานที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษไดจัดนิทรรศการ ณ ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ ในพระบรมมหาราชวัง รวมถึงสถานที่จัดงานสัมมนา โรงเรียน และสถานศึกษารวม 17 ครั้ง และจัด
นิทรรศการในตางประเทศ 3 ครั้ง คือ งานนิทรรศการ World Money Fair 2013 ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ระหวางวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2556 งานนิทรรศการ Singapore International Coin Fair 2013 ณ ประเทศ
สิงคโปร ระหวางวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2556 และงานนิทรรศการ The 24th Tokyo International Coin Convention
ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2556
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การทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจำหนายเหรียญที่ระลึกในวาระโอกาสตางๆ และการจำหนายบัตร
เขาชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ
1. การทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดโครงการเหรียญที่ระลึกฯ และเงินรายไดหลังหักคาใชจายงานนิทรรศการ
“เงินตราคูแผนดิน นวมินทรองคราชัน” และงานนิทรรศการ “๙๙ กษาปณ แหงองคราชัน คลังมรดกแหงแผนดิน”
80 ป กรมธนารักษ รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 209,000,000 บาท แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันพุธที่
24 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ หองประชุมสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร โรงพยาบาลศิริราช
2. การทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจำหนายบัตรเขาชมศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000,000 บาท เพือ่ สมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และจำนวน 1,000,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
โครงการพิพิธภัณฑเหรียญ ระยะที่ 1
กรมธนารักษมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่ทำการสำนักบริหารเงินตรา (ถนนจักรพงษ) เปนพิพิธภัณฑเหรียญ
เพื่อใหเปนแหลงคนควาศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูล และกิจกรรมเกี่ยวกับเหรียญกษาปณไทยและเหรียญนานาชาติ
สงเสริม การ สะสม เหรียญ กษาปณ ไทย รวม ทั้ง เผย แพร ภารกิจ ของ กรม ธนารักษ ดาน ผลิต เหรียญ กษาปณ และ ดูแล
อนุรักษเงินตราโบราณ ซึ่งเปนทรัพยสินมีคาของแผนดินใหสืบทอดเปนมรดกของชาติตอไป โดยไดยายสำนักบริหาร
เงินตราไปตัง้ ณ โรงกษาปณ รังสิต และทำการปรับปรุงอาคารตกแตงภายในพิพธิ ภัณฑ ภูมทัิ ศนภายนอกและระบบตางๆ
ใหเปนพิพธิ ภัณฑเหรียญทีมี่ ความสวยงามและทันสมัย โดยยึดหลัก Universal Design ซึง่ อำนวยความสะดวกแกผูพิ การ
ผูสูงอายุ และเด็ก
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In addition, the bureau uses a radio frequency identiﬁcation system to record and control
the objects transportation information and location.
Internal and External Exhibition
In the ﬁscal year 2013, The Treasury Department held 17 exhibitions at The Pavilion of Regalia,
Royal Decorations and Coins in The Royal Grand Palace and other locations such as exhibition centres,
schools and institutions. The department also participated in three overseas exhibitions at The World
Money Fair 2013 in Berlin between February 1st-3rd, The Singapore International Coin Fair in Singapore
between March 29th-31st and The 24th Tokyo International Coin Convention in Japan between May
2nd-4th.
Presenting the Proceeds from the Medal Sales and the Admission Fee at The Pavilion
of Regalia, Royal Decorations and Coins
1. The proceeds from the medal sales and the net income from the exhibitions ‘Money of
the Land’ and ‘99 Medals of the King : Treasury of the Land’ on the occasion of The 80th Anniversary
of The Treasury Department of about 209,000,000 baht was presented to His Majesty on July 24th
2013 at hrs. at Siriraj hospital.
2. The proceeds from the admission fee at Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins
baht was presented to Princess Sirindhorn of about 1,000,000 for The Sai Jai Thai Foundation and
about 1,000,000 for His Majesty’s personal use on November 1st 2013 at 15.00 in Dusidalai Hall, Suan
Chitralada.
The Treasury Department Numismatic Coins Museum Project
The Treasury Department is currently ronovating the former building of the Bureau of Currency
Management to be the Coin Museum. The museum aims to be the main centre for education, learning
and exchanging of information including activities about Thai and international coins. It is also the
venue to introduce the responsibilities of The Treasury Department concerning the coin production and
preservation. The museum design shall integrate the contemporary interior design, modern landscape
and fully integrated museum MIS systems with the principle of Universal Design to provide the access
to disabled, aged and child visitors.
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โครงการพิพธิ ภัณฑเหรียญดำเนินการป พ.ศ. 2555 – 2559 โดยโครงการพิพธิ ภัณฑเหรียญ ระยะที่ 1 เปนการ
ปรับภูมิทัศนภายนอก และปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารเปนพิพิธภัณฑเหรียญ จัดแสดงเกี่ยวกับปฐมบทแหงเงินตรา
และเสนทางวิวัฒนาการเงินตรา รวมถึงสวนจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว โดยใชงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
พิพิธภัณฑ ระยะที่ 1 เปนเงิน 176,430,300 บาท กำหนดปรับปรุงแลวเสร็จประมาณตนป 2557
โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ
กรมธนารักษมีนโยบายทีจะ
่ ใชพืน้ ทีจั่ ดแสดง ณ ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศฯ พืน้ ทีประมาณ
่
330 ตร.ม. เดิมเปน
พื้นที่สำหรับการอนุรักษทรัพยสินมีคาของแผนดิน โดยมีเปาหมายดำเนินการในขั้นตอนปรับปรุงและยายหองปฏิบัติ
การอนุรกั ษ เพือ่ ใชพืน้ ทีใน
่ การจัดแสดงเครือ่ งประดับและอัญมณี จัดเตรียมทรัพยสนิ และขอมูลประกอบการจัดแสดงสือ่
รูปแบบการจัดแสดง และระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งไดดำเนินการกำหนดแนวคิดรูปแบบ และเนื้อหาประกอบการ
จัดแสดงแลว รวมถึงไดพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงหองปฏิบัติการอนุรักษ กำหนดแนวคิด รูปแบบ
และเนื้อหาประกอบการจัดแสดงสวนตอขยาย พรอมทั้งคัดเลือกทรัพยสินที่จัดแสดงแลว จำนวน 400 ชิ้น
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การตรวจราชการเปนเครือ่ งมือสำคัญของผูบริ
 หารในการขับเคลือ่ นใหการบริหารสามารถตอบสนองหลักการ
บริหารที่ดีขององคการได การตรวจติดตาม กำกับ ดูแล เรงรัด และประเมินผล การปฏิบัติงานของผูตรวจราชการ
กรมเปนกลไกหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางเปนรูป
ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกลุมงานตรวจราชการไดกำหนดแผนการตรวจราชการของกรมธนารักษเปน
ประจำทุกป เพื่อติดตามและเรงรัดใหคำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานบริหารที่ราชพัสดุ งานประเมินราคาทรัพยสินและ
งานอื่นๆ ของสำนักงานธนารักษพื้นที่ ทั้งงานดานยุทธศาสตร งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับและงานบูรณาการของ
กลุม ธนารักษพืน้ ที่ รวมทัง้ การตรวจสภาพทีราช
่ พัสดุแปลงสำคัญๆ เปนประธานการดำเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินยั
และดำเนินการงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้งตรวจเยี่ยม รับฟงทุกขสุขและความคิดเห็นใหความชวยเหลือ
ใหกำลังใจและบำรุงขวัญเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค ใหสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดกำหนดเปาหมายการตรวจราชการของสำนักงานธนารักษพื้นที่ 75 พื้นที่ โดยแบง
การตรวจราชการเปน 2 รอบ จำนวน 150 ครั้ง ผลการดำเนินการได 151 ครั้ง นอกจากนี้ผูตรวจราชการกรมแตละทาน
ยังไดรับมอบหมายงานโดยตรงจากทานอธิบดี เชน ไดรับการแตงตัง้ ใหเปนประธานโครงการประกวดพัฒนาองคการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของกรมธนารักษ ในแตละหมวดแตงตั้งใหทำหนาทีเป
่ นทีปรึ
่ กษาและ
ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมธนารักษพื้นที่ (Cluster) เปนตน
สำหรับการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุมงานตรวจราชการไดรับมอบโลเกียรติคุณ
รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ของสวนกลางดวย
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The project is scheduled to be completed by the end of 2016. The project’s ﬁrst phase shall
cover the landscape work and the 1st ﬂoor exhibition area under the theme “The birth of currency”
and “Evolution of currency” as well a temporary exhibition area. The ﬁrst phase is expected to be
completed by the beginning of 2014.
The Expansion of The Jewellery and Gems Exhibition Area at The Pavilion of Regalia,
Royal Decorations and Coins Project
The Treasury Department is expanding the exhibition area at The Pavilion of Regalia, Royal
Decorations and Coins by changing the current 330 square-meter area of the conservation laboratory
to be the jewellery and gems exhibition area. The project is preparing the area, the objects and the
information for exhibiting and has engaged a professional to design the exhibition area, the exhibition
media and security. The project has taken into consideration the exhibition issues, themes and has
chosen 400 items for exhibiting and is planning to develop the conservation laboratory.

General Administration
Office of Inspector General
Inspector General carries out the important roles and responsibilities to advise, monitor and
evaluate the works and assignments of every bureau within the Treasury Department as well as audit
the performance all 75 Provincial Treasury Ofﬁces in Thailand. The Ofﬁce of the Inspector General shall
provide the Audit report upon completing the mission and submit the ﬁndings and recommendations
to the Director-General. The Inspector General compiles the report with the fairness and integrity
practice on their assessments. This ﬁnding shall provide the monitoring and evaluation mechanism
to the management for improving the work process and creating a positive change in the organization. The Inspector General also takes on the other important roles as the chairman of the Treasury
Department PMQA Award Committee in providing the guidance and advising the PMQA working group
to improve the working process.
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1. การจัดทำการประชาสัมพันธเกีย่ วกับองคกรแหงการเรียนรู ผานชองทางและสือ่ ตางๆ ใหกับบุคลากรของ
กรมธนารักษ เชน Web site Internet และ Intranet Call Center หองสมุดประชาสัมพันธเผยแพรความรู ผานบอรด
นิทรรศการและบอรดนิทรรศการภายในลิฟต เผยแพรประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย วารสารธนารักษ ธนารักษสัมพันธ
โปสเตอร และแผนพับ
2. ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรูของกรมธนารักษ ใน 4 องคความรู ไดแก
2.1 องค ความ รู ดาน ที่ ราช พัสดุ : การ ตรวจ สอบ และ ปรับปรุง ฐาน ขอมูล สารสนเทศ ดาน ที่ ราช พัสดุ
ผานเครือขายอินทราเน็ตของกรมธนารักษ
2.2 องคความรูดานเหรียญกษาปณ : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดวยกิจกรรมไคเซ็น
84

2.3 องคความรูดานบริหาร : การพัฒนาระบบบริหารองคความรูของกรมธนารักษ : โครงการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานธนารักษ”
2.4 องคความรูด านการประเมินราคาทรัพยสนิ : การประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง รายบล็อกตามขัน้ ตอน
3. การจัดทำโครงการ E - Learning จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก การเรียนรูเบื
 อ้ งตนเกีย่ วกับ Microsoft Word
Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Internet Explorer E – mail มาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละ
มากแปลง หลักสูตรความรูดานที่ราชพัสดุ หลักสูตรความรูดานภาษาอังกฤษ
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากรของกรมธนารักษระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลา
ราชการ) เพือ่ พัฒนากรมธนารักษใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการสงเสริมการเรียนรูของ
 บุคลากรในระดับปริญญาโท
จำนวน 15 ทุน
5. การดำเนินโครงการฝกอบรม / สัมมนา และการสงบุคลากรไปเขารับการฝกอบรม ประชุม / สัมมนา
ณ หนวยงานภายนอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและมุง ผลสัมฤทธิ์ โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะ
ของบุคลากรที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ
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1.
2.
3.
4.

กฎหมายกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณที่ระลึก 72 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556
กฎหมายกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป กรมทางหลวง พ.ศ. 2556
กฎหมายกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป โรงเรียนเพาะชาง พ.ศ. 2556
กฎหมายกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2556
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Human Resources Development
The Human Resources Management Division carries on the essential tasks to nurture and
develop the capacity of the Treasury Department staffs in the following activities:
1. Implement the Learning Organization program to educate the Treasury Department staffs
through various forms of channels such as Internet, Intranet, Call Center, internal board exhibition,
voice radio, posters and leaﬂets.
2. Create the awareness in Knowledge Management (KM) in the following training
program:
2.1 the State Property Management :Database Management and Development
Program
2.2 Coin Knowledge Management :Efﬁciency Management with Kaizen Strategy
2.3 Administrative Management : The Treasury Department’s Executive Training
Program
2.4 Property Valuation : Land Valuation in parcel with Standards Method
3. Implement the E-Learning projects as of the followings training program : (i) the Introduction
to Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, E-mail (ii) Standard
procedures for the valuation of land (iii) Information about the state property (iv) English skills.
4. Provide 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. Conduct the External Human Resource Training through various seminars and meetings of
31 courses which aim to strengthen the department’s personnel in term of knowledge and competence
in their ﬁelds of work.

Legal Affairs
The issuance of the 4 legal regulations of commemorative coins in auspicious occasions of
the country in the year 2013 as of the followings :
1. Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 72 Anniversary of Kasetsart
University.
2. Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of
Department of Highways.
3. Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of Pohchang
Academy of Arts.
4. Ministerial regulation of the commemorative coins celebrating 100 Anniversary of the
Government Savings Bank.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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กรมธนารักษไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานและใหบริการประชาชน
ดังนี้
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1. ระบบเว็บไซตกรมธนารักษ (www.treasury.go.th) พัฒนาขึ้นเพื่อ
เปน ชอง ทาง ขาวสาร และ การให บริการ ประชาชน โดย ประชาชน ผู สนใจ สามารถ
เขา มา เยี่ยมชม ความ รู และ การ ให บริการ เกี่ยว กับ ภารกิจ ของกรม ธนารักษ ใน ดาน
ตางๆ ผานทาง ระบบ อิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูล และ การ บริการ ดาน ที่ ราช พัสดุ
ดานประเมินราคาทรัพยสิน ดานทรัพยสินมีคาของแผนดิน และดานเหรียญกษาปณ
โดยการปรับปรุงระบบเว็บไซตกรมธนารักษในครั้งนี้ เปนการปรับเปลี่ยนทั้งในดาน
การบริหารจัดการและการใหบริการผานเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก
รูปแบบเว็บไซตที่เปนมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายเว็บไซตของสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส มีความสวยงาม ความทันสมัยของขอมูล ความรวดเร็วในการคนหา
ขอมูล สามารถใชงานงาย มีความยืดหยุนโดยหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคสามารถ เผย แพร ขอมูล ขาวสาร ได ดวย ตนเอง อยาง มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น
รองรับการใชงานบน Multi Browser ผานเครื่องคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสและ
โทรศัพท มือ ถือ อีก ทั้ง มี ระบบ บริหาร เว็บไซต โดย ใช เทคโนโลยี สมัย ใหม เพื่อ เปน
เครื่องมือสำหรับผูดูแลระบบในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต
2. ระบบ เผย แพร ราคา ประเมิน ผาน เว็บไซต พัฒนา ขึ้น เพื่อ รองรับ การ สืบคน ขอมูล ราคา ประเมิน ที่ดิน
รายแปลง ที่ดินรายบล็อก โรงเรือนสิ่งปลูกสราง และอาคารชุด เพื่อใหบริการประชาชนผานเว็บไชต โดยใหบริการใน
รูปแบบ e-Service เพือ่ ใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและงายตอการใชงาน อีกทัง้ สามารถวางแผนทางการเงินสำหรับใชเพือ่
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมรวมถึงชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาสอบถามราคาประเมิน ณ กรมธนารักษ
โดยสามารถแสดงรูปแปลงที่ดิน การเปรียบเทียบราคาประเมินยอนหลัง และประชาชนสามารถแจงราคาซื้อขายที่
เหมาะสมได
3. ระบบ สารสนเทศ ภู มิ ศ าสตร เพื่ อ เผย แพร ข อ มู ล ที่ ราช พั ส ดุ โดย กรม ธนารั ก ษ ได ปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ในการใหบริการขอมูลสวนราชการและบุคคลภายนอกผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมทั้งสามารถ
ใหบริการผานทางเครื่องคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสและโทรศัพทมือถือ เพื่อใหการนำขอมูลไปใชเกิดประโยชนไดอยาง
เหมาะสม และยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็วตอการใหบริการ ไดแก การสืบคนขอมูลที่ราชพัสดุตามเงื่อนไขตางๆ เชน
สืบคนขอมูลเขตแปลงที่ราชพัสดุตามแนวรถไฟฟา ตามแนวทางดวน ตามแนวแมน้ำ หรือตามรัศมี สามารถนำแผนที่
ภาพถายทางอากาศมาซอนทับ เพื่อใหผูใชงานสามารถเรียกใชงานและมองเห็นภาพเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหหรือ
ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ในทีราช
่ พัสดุ อีกทัง้ สามารถเชือ่ มโยงขอมูล MIS จากระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
ดานที่ราชพัสดุ ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจำเปนตองกำหนดแนวทางใหครอบคลุมภารกิจของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองสามารถบูรณาการฐานขอมูลแผนที่ใหเขากับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงใหความสำคัญตอการใชงานของผูร บั บริการไดอยางทัว่ ถึงเพือ่ รองรับภารกิจหลักดานการบริหารจัดการทีราช
่ พัสดุ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Overall Performance in the Fiscal Year 2013
Information Technology Development
The department has developed its information technology solution to improve the information
and knowledge dissemination to the public service as of the followings :
1. Treasury Department website (www.treasury.go.th) is upgraded with more attractive
multimedia features in order to improve the public information services content and user friendly
interface. In addition, the website shall provide the accessible to the webpage of the State Property
Managment, the Grand National Treasures, the Currency Management and the Land Valuation. This
IT improvisation aims to achieve the public sector IT system standard with the universal web browser
platform (touch screen computer, smart phone) and up to date public information content.
2. The Property Valuation
website (accessible via Treasury’s
website) is developed to respond to the
public demand for the up to date and
transparent property value and related
information through e-Service. This
program also features the map of land
and past records of selling price, the
public can get all beneﬁt information in
appraising the property value.
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3. The GIS Internet service
information system is developed to
provide the GIS information of the State
Property all over the country. The system
can be accessed by both the Treasury
Department staffs and public users
through universal web browser platform
from PC, Tablets, and smart phone. The
System‘s search engine allows user to
select speciﬁc search feature such as the
location near the public infrastructure or
the river line.
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4.ระบบ สำรวจ ปจจัย เพื่อ การ ประเมิน
ราคา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย พั ฒ นา ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
การสำรวจ ภาค สนาม ใน การ จัด เก็บ ปจจัย/ตัวแปร
เชน ประเภท การ ใช ประโยชน ลักษณะ ของ แปลง
ที่ดิน ประเภทขาเขา - ออกแปลง ที่ดิน ผานอุปกรณ
IPAD โดย มี การ เชื่อม โยง ขอมูล ทาง ทะเบียน ที่ดิน
ขอมูลราคาซื้อขายและขอมูลแผนที่ อีกทั้งสามารถ
ทำการซอนขอมูลแผนที่ฐานตางๆ เพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกในการเขาถึงแปลงที่ดิน
5. โปรแกรมบริหารจัดการที่ราชพัสดุผานอุปกรณ IPAD พัฒนาขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่สามารถสืบคนขอมูล
ขอบเขตแปลงที่ราชพัสดุในแตละพื้นที่ สามารถตรวจสอบรูปแปลง รวมถึงนำทางไปยังแปลงที่ราชพัสดุไดอยางถูกตอง
โปรแกรมดังกลาวชวยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลพื้นที่ไดอยางสะดวกรวดเร็วสามารถสืบคนขอมูลตามรัศมี
วงกลม หรือตามขอบเขตการปกครอง โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลรายละเอียด การใชประโยชน รายละเอียดพื้นที่ขึ้นมา
แสดงผล เพื่อชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรมธนารักษไดมีการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู เพื่อผลักดันใหพันธกิจกรมธนารักษบรรลุผลสำเร็จ
รวมทั้งเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมายใหมๆ
ที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และเตรียมความพรอมใหบุคลากรของกรมธนารักษ ในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
ตอราชการ จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2556 ไดจัดใหมีการฝกอบรมสัมมนา จำนวน
25 โครงการ

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾ÅÑ¡É³¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É
กรมธนารักษมีภารกิจและโครงการที่สำคัญมากมายหลายโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน องคกรตางๆ
ทั้งทางตรงและทางออม จึงจำเปนตองจัดทำโครงการประชาสัมพันธขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหประชาชนและ
ขาราชการไดรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ ดานตางๆ ของกรมธนารักษอยางทัว่ ถึง รวมทัง้ ใหผูมี สวนเกีย่ วของเกิดความเขาใจ
และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกรมธนารักษใหเปนไปดวยดี สำหรับโครงการประชาสัมพันธทีจะ
่ จัดใหมีในป 2556
ไดแก การประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2556 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดกระบี่ โครงการประชาสัมพันธดานทรัพยสินมีคาของแผนดิน
โครงการประชาสัมพันธดานที่ราชพัสดุ และดานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งการประชาสัมพันธเนื่องในโอกาส
ครบ 80 ป กรมธนารักษ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Overall Performance in the Fiscal Year 2013
4. Survey system in Property Valuations the IT application
developed on the tablet platform for the Field Survey staff of the Bureau
of Property Valuation to collect all important factors in appraising the
property value.
5. State property management is IT application developed
on the tablet platform for the Treasury Department staffs to maximize
all kinds of the information in State Property management system

The Capacity building of the Treasury Department KM system
The Treasury Department has a HR development strategy to become the learning organization.
The strategy focuses on building our personnel’s knowledge about the organization vision, mission,
and action along with legal and IT knowledge. This capacity building program would support the our
personnel readiness for Asian Economic Community in 2015. About 25 capacity building training and
workshop was conducted in ﬁscal year 2013.

The Corporate Image of Treasury Department Project
The Treasury Department has a diverse roles and responsibilities of the state asset management
and the public service delivery unit. Our development projects and assignments has the profound
impact for all levels of the stakeholders that needed to inform the public about our existence and
achievements and seek the public cooperation through various public relation channels. In 2013
we promoted our highlight activities to public in order to gain the understanding of our tasks in the
following areas: mint production, State Property Management, Property Valuation, and conservation
and display of the Grand National treasures.
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Overall Performance in the
Fiscal Year 2013

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃŒÒ§¾ÃÐ¤ÅÑ§ ã¹¾ÃÐ¤ÅÑ§ÁËÒÊÁºÑµÔ (ÅÍÂÍ§¤)
เนื่องในโอกาสสถาปนากรมธนารักษครบ 80 ป ทางกรมธนารักษไดริเริ่ม
จัดสรางพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ในรูปแบบลอยองคเสมือนจริง เพือ่ สรางขวัญและ
กำลังใจโดยเฉพาะดานการเงินและการคาขายใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสบูชา โดยจะ
นำรายไดสวนหนึ่งไปปรับปรุงและขยายศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ
และ เหรียญ กษาปณ เพื่อ ให เปน สถาน ที่ จัด แสดง ทรัพยสิน มี คา ของ แผน ดิน มาก ขึ้น
และสวนหนึ่งนำเขากองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ รวมทั้งใชประโยชนเพื่อสาธารณกุศล
ตอไป โดยมีการจัดสราง 3 ประเภท คือ
1. พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ หลอดวยเนือ้ ทองคำ ขนาดความสูง 29 ซม.
ราคาองคละ 9,999,999 บาท
2. พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ หลอดวยเนื้อเงิน ขนาดความสูง 29 ซม.
ราคาองคละ 150,000 บาท
3. พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ขนาดความสูง 29 ซม. หลอดวยโลหะผสม
ปดดวยทองคำเปลว ราคาองคละ 15,000 บาท
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The Angel of Wealth Replica Statute and Medallion
With the auspicious occasion of the 80th anniversary of the Treasury
Department in 2013, the Treasury Department issued a series of the talisman objects : the Angel of
Wealth Replica Statute and Medallion, to commemorate the holiness of the Angel of the Wealth, a
holy talisman statue inside Thailand’s Grand National Treasures, to the general public. The Angel of
Wealth is highly respected and recognized as a symbol of wealth management. The proceeds from
the sales of the Angle of Wealth Replica Statue and Medallion uses to fund the extension of the
exhibition areas of The Pavilion of Regal, Royal Decoration and Coin, the Museum of National Treasures.
In addition, part of the sales proceeds shall donate to the Treasury Department Staffs Welfare fund
and other charitable organization.
The Angel of the Wealth Replica Statue has the following series
1. The Angel of Wealth in gold (29 centimeters in height) with the selling price of 9,999,999
Baht.
2. The Angel of Wealth in silver (29 centimeters in height) with selling price of 150,000 Baht.
3. The Angel of Wealth in alloys with the frosting of the gold leaf ( 29 centimeters in height)
with the selling price of 15,000 Baht.
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É
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ผลการจัดเก็บรายไดของกรมธนารักษประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,497.693 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 147.67 ของงบประมาณการ 4,400.000 ลานบาท สูงกวารายไดรับจริงป 2555 ประกอบดวย รายได
จากการบริหารที่ราชพัสดุ 4,697.247 ลานบาท รายไดเหรียญกษาปณ 1,776.914 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 23.532
ลานบาท
¼Å¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œ¢Í§¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡Éã¹ÃÍº 5 »‚ (»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2552 – 2556)
หนวย : ลานบาท
รายได

ป 2552

ป 2553

ป 2554

3,818.867

3,530.456

3,692.787

3,954.351 4,697.247

4.375

262.569

870.014

357.903 1,776.914

15.563

87.099

25.910

รวมทั้งสิ้น

3,838.805

3,880.124

4,588.711 4,376.304 6,497.693

ประมาณการรายได

3,400.000

3,500.000

3,800.000

112.91

110.86

120.76

1. รายไดที่ราชพัสดุ
2. รายไดเหรียญกษาปณ
3. รายไดอื่นๆ

คิดเปนรอยละของประมาณการ

ป 2555

64.050

ป 2556

23.532

4,400.000 4,400.000
99.46

147.67

Revenues of the Treasury Department in the Fiscal Year of 2013
Total revenues of the Treasury Department in the ﬁscal year of 2013 were 6,497.693 million
Baht, or 147.67 percent of the estimated revenues at 4,400 million Baht and the 2013 revenues
were higher than the 2012 revenues. Revenues of the Treasury Department include state property
management of 4,697.247 million Baht, coin management revenues of 1,776.914 million Baht, and
other sources of revenues of 23.532 million Baht.
Revenues of the Treasury Department in 5 years (Fiscal years 2009 to 2012)
Unit: Million Baht
Revenues

2009

2010

2011

3,818.867

3,530.456

3,692.787

3,954.351 4,697.247

2. Coin Revenues

4.375

262.569

870.014

357.903 1,776.914

3. Other Revenues

15.563

87.099

25.910

Total

3,838.805

3,880.124

4,588.711 4,376.304 6,497.693

Estimated Revenues

3,400.000

3,500.000

3,800.000

112.91

110.86

120.76

1. State Property Revenues

Percentage of Estimated Revenues

2012

64.050

2013

23.532

4,400.000 4,400.000
99.46

147.67
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¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É
กรมธนารักษ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
2556
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สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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(หนวย : บาท)
2555

981,300,391.85
27,255,789.85
7,686,843.58
4,901,457.86
1,021,144,483.14

841,940,898.01
34,740,105.47
7,923,077.65
5,570,215.20
890,174,296.33

3,924,274,349,071.65
124,931.93
148,670,751.54
3,924,423,144,755.12
3,925,444,289,238.26

77,611.27
3,579,842,742,602.61
136,455.78
24,720,541.24
3,579,867,677,210.90
3,580,757,851,507.23

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position
As at September 30th, 2013 and 2012
2013
Assets
Current Assets
Cash and Cash Equivalents
Short - Term Accout Receivables
Accrued Income
Inventories
Other Current Assets
Total Current Assets
Non - Current Assets
Long - Term Account Receivables
Premises and Equipment (net)
Infrastructure Assets (net)
Other Intangible Assets (net)
Total Non - Current Assets
Total Assets

(Unit : Baht)
2012

981,300,391.85
27,255,789.85
7,686,843.58
4,901,457.86
1,021,144,483.14

841,940,898.01
34,740,105.47
7,923,077.65
5,570,215.20
890,174,296.33

3,924,274,349,071.65
124,931.93
148,670,751.54
3,924,423,144,755.12
3,925,444,289,238.26

77,611.27
3,579,842,742,602.61
136,455.78
24,720,541.24
3,579,867,677,210.90
3,580,757,851,507.23
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หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดแผนดินรอนำสงคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ
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(หนวย : บาท)
2555

104,200,898.94
14,383,459.16
1,501,287.30
806,682,252.76
55,062,743.55
981,830,641.71

49,141,177.51
7,227,056.93
2,057,976.08
798,368,541.37
63,007,749.51
919,802,501.40

2,719,423.06
1,375,000.00
4,094,423.06
985,925,064.77
3,924,458,364,173.49

2,709,850.83
1,375,000.00
4,084,850.83
923,887,352.23
3,579,833,964,155.00

(3,923,301,338,225.09) (3,579,097,157,500.41)
(1,157,025,948.40)
(736,806,654.59)
(3,924,458,364,173.49) (3,579,833,964,155.00)

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position
As at September 30th, 2013 and 2012
2013
Liabilities
Current Liabilities
Short - Term Payables
Accrued Expenses
Government Revenues Held for
Submitting to Treasury
Short - Term Deposits
Other Current Liabilities
Total Current Liabilities
Non - Current Liabilities
Long - Term Unearned Revenues
Long - Term Operating Cash
Advance from Government
Total Non - Current Liabilities
Total Liabilities
Net Assets
Net Assets
Capital
Accumulated Surplus (Deﬁcit)
Total Net Assets

(Unit : Baht)
2012

104,200,898.94
14,383,459.16
1,501,287.30

49,141,177.51
7,227,056.93
2,057,976.08

806,682,252.76
55,062,743.55
981,830,641.71

798,368,541.37
63,007,749.51
919,802,501.40

2,719,423.06
1,375,000.00

2,709,850.83
1,375,000.00

4,094,423.06
985,925,064.77
3,924,458,364,173.49

4,084,850.83
923,887,352.23
3,579,833,964,155.00

(3,923,301,338,225.09) (3,579,097,157,500.41)
(1,157,025,948.40)
(736,806,654.59)
(3,924,458,364,173.49) (3,579,833,964,155.00)
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2556

(หนวย : บาท)
2555

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดอื่น
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน

4,756,828,708.71
57,113,680.00
4,813,942,388.71

3,445,940,968.93
31,343,443.65
3,477,284,412.58

51,797.70
252,959,367.28
403,959,789.65
656,970,954.63
5,470,913,343.34

105,296.20
64,307,165.23
379,469,615.48
443,882,076.91
3,921,166,489.49

คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุ และ คาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน

784,581,549.95
153,618,270.24
73,504,083.39
69,008,736.85
3,810,531,362.45
37,233,314.68
147,083,746.37
6,949,017.90
1,098,320.04
5,083,608,401.87
387,304,941.47

743,398,339.01
136,038,262.53
52,432,103.22
62,112,317.58
2,618,896,422.10
29,734,368.05
121,241,090.50
12,678,559.54
434,371.06
3,776,965,833.59
144,200,655.90
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The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position
As at September 30th, 2013 and 2012
2013

(Unit : Baht)
2012

Operating Revenues
Government Revenues
Government Budget
Other Revenues
Total Government Revenues
Other revenues
Sales and Services Revenues
Revenues form Contribution
Other Revenues
Total Other Revenues
Total Operating Revenues

4,756,828,708.71
57,113,680.00
4,813,942,388.71

3,445,940,968.93
31,343,443.65
3,477,284,412.58

51,797.70
252,959,367.28
403,959,789.65
656,970,954.63
5,470,913,343.34

105,296.20
64,307,165.23
379,469,615.48
443,882,076.91
3,921,166,489.49

Operating Expenses
Personnel Expenses
Pension
Training Expenses
Travelling Expenses
Supplies and Miscellaneous Expenses
Utilities Expenses
Depreciation and Amortization
Subsidy Expenses
Other Expenses
Total Operating Expenses
Surplus (Deﬁcit) from Operating Expenses

784,581,549.95
153,618,270.24
73,504,083.39
69,008,736.85
3,810,531,362.45
37,233,314.68
147,083,746.37
6,949,017.90
1,098,320.04
5,083,608,401.87
387,304,941.47

743,398,339.01
136,038,262.53
52,432,103.22
62,112,317.58
2,618,896,422.10
29,734,368.05
121,241,090.50
12,678,559.54
434,371.06
3,776,965,833.59
144,200,655.90
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รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ
รายไดแผนดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ
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(1,122,030.14)
(1,122,030.14)
386,182,911.33
(592,376.02)
385,590,535.31

(หนวย : บาท)
2555
(2,863,125.21)
(2,863,125.21)
141,337,530.69
(542,823.28)
140,794,707.41

The Treasury Department’s Financial Statements
The Treasury Department

Statements of Financial Position
As at September 30th, 2013 and 2012
2013
Non-Operating Revenues and Expense
Net Proﬁt /Loss from Sales of Assets
Total Non - Operating Revenues and Expense
Surplus (Deﬁcit) from Operating Activities
Net Government Revenues from
Withdraw Returned & Legal
Net Surplus (Deﬁcit)

(Unit : Baht)
2012

(1,122,030.14)
(1,122,030.14)
386,182,911.33
(592,376.02)

(2,863,125.21)
(2,863,125.21)
141,337,530.69
(542,823.28)

385,590,535.31

140,794,707.41
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เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
ทีปงกรรัศมีโชติ ทรงประกอบพิธีเปดอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทยั รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ ภูชอุ
 ม ปลัดกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ นายอดุลย ตั้งศัตยาภิรมย รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาที่แทนในตำแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด พรอมดวยขาราชการ พนักงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เขารวมรับเสด็จฯ
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
February 17, 2013, at 1740 hrs, as the Representative of His Majesty the King, HRH Crown
Prince Maha Vajiralongkorn, along with His Royal Highness Prince DipangkornRasmijoti, and Royal
Consort Her Royal Highness Princess Srirasmi, graciously presided over an opening ceremony of the
Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December,
B.E.2550 (2007) at Ratthaprasasanabhakti Building (Building B). Prime Minister Yingluck Shinawatra,
together with Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong, Finance Deputy Minister
Tanusak Lekuthai, Permanent Secretary of the Ministry of Finance Areepong Bhoocha-oom, Director
General of the Treasury Department Naris Chaiyasoot (in his capacity as Chairman of the Dhanarak
Asset Development Company Limited), government ofﬁcials and ofﬁcials of the Ministry of Finance,
Treasury Department, and other government agencies in the Government Complex were granted an
audience.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “ศูนยวิจัยและ
พัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ พรอมดวยผูบริหาร
กรมธนารักษ รับเสด็จ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2556
February 5, 2013, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the Tea
oil and Plant oils Development Center. Director General of the Treasury Department Naris Chaiyasoot
was granted an audience.
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เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปดนิทรรศการ
งานเฉลิมฉลองการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการอุดมศึกษาไทย” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ “การจัดทำเหรียญกษาปณทีระลึ
่ ก ๑๒๐ ป วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ของกรมธนารักษ โดยมี นายกิตติรัตน ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ และนางทัศนีย พงศละไม
รองอธิบดีกรมธนารักษ รวมรับเสด็จฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
October 11, 2012, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the
opening ceremony of “Father of Thai Tertiary Education” and the exhibition of 120th Birth anniversary
of HRH Prince Mahidol of Songkla commemorative coins at Chulalongkorn Auditorium. Deputy Prime
Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong, Director General of the Treasury Department Naris
Chaiyasoot and Deputy Director - General of the Treasury Department Tasanee Ponglamai were granted
an audience.
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เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรความกาวหนาการดำเนินงานโครงการความรวมมือระหวางมูลนิธิชัยพัฒนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.363 ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายชาญณัฏฐ
แกวมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ เฝารับเสด็จ
January 23, 2013, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn granted an audience to
Deputy Director-General of the Treasury Department Charnnut Keawmanee during Her Royal Highness’s
visit to the Chai Pattana Foundation and the People’s Republic of China Cooperation Project located
on Plot CM 363 in Tambon Pong Nam Ron, Chiang Rai.

Annual Report 2013 The Treasury Department

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹ã¹ÃÍº»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556

เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2555
นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว า การ กระทรวง การ คลั ง เป น ประธาน ใน พิ ธี เป ด งาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๙๙ กษาปณแหงองคราชัน
คลังมรดกแหงแผนดิน” 80 ป กรมธนารักษ โดยมี นายวิรฬุ
เตชะไพบูลย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายอารีพงศ ภูชอุม
ปลัดกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ
พรอมผูบริหารกรมธนารักษ และมีประชาชนรวมงานอยาง
คับคั่ง ณ หองบอลรูม เอ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

104

November 22, 2012, Deputy Prime
Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong
presided over the opened ceremony of “99
Unique Coins of the Great King, Heritage of National
Treasures exhibition”. Advisor to the Prime Minister
Viroon Tejapaibul, Permanent Secretary of the
Ministry of Finance Areepong Bhoocha-oom and
Director-General of the Treasury Department Naris
Chaiyasoot were in attendance.
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นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ ประธานเปดการจัดงานการประชุมวิชาการดานกษาปณระดับอาเซียน
ป 2556 ครั้งที่ 16 (Technical Meeting Of Mints in Asean) หรือ TEMAN ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหวางวันที่ 27 ถึง 30 พฤษภาคม 2556
May 27-30, 2013 Mr. Naris Chaiyasoot, Director General of the Treasury Department was the
chairperson of the opening ceremony of the 16th Technical Meeting of Mints in ASEAN at Dusit Thani
Hotel Pataya.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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เมื่อวันเสารที่ 8 ธันวาคม 2555 นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง เปนประธานการเปดงาน “รำลึกรัตนโกสินทร ๒๓๐ ป” ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย
โดยมี นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ และผูบริหารกรมธนารักษ
รวมงานครั้งนี้ดวย
December 8, 2012, Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong presided
over the opened ceremony of “Ratanakosin 230 Years Festival” on Phra Arthit Road. Permanent
Secretary of the Ministry of Finance Areepong Bhoocha-oom and Director General of the Treasury
Department Naris Chaiyasoot attended the ceremony.
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เมือ่ วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2556 นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง เปนประธานพิธีเปด “ศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณและเครื่องราชอิสริยาภรณ”
(The Royal Thai Mint Learning Centre) โดยมี นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ ผูบริ
 หารกรมธนารักษ ผูแ ทนจาก
โรงกษาปณในกลุม ประเทศอาเซียน และผูแทน
 จากโรงกษาปณประเทศอืน่ ๆ สือ่ มวลชน เขารวมงานดังกลาว ณ โรงกษาปณ
รังสิต จ.ปทุมธานี
May 27, 2013. Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong presided over
the opened ceremony of The Royal Thai Mint Learning Centre. Director General of the Treasury
Department Naris Chaiyasoot, Treasury Department executives, ASEAN mints and mints representative
attended the ceremony at The Royal Thai Mint.
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เมื่อวันเสารที่ 10 สิงหาคม 2556 นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง เปนประธานฝายฆราวาส และพระธรรมภาวนาวิกรม เปนประธานฝายสงฆ ในพิธีเทวาภิเษก (พิธีอธิษฐานจิต)
“พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติลอยองค” โดยมีนายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร อธิบดี
กรมธนารักษ และผูบริหารกรมธนารักษ เขารวมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
On Saturday 10 August 2013, Mr.Kittiratt Na-Ranong, Duputy Prime Minister and Minister
of Finance and Phradhamphawanawikrom hosted the Angle of Wealth Consecration Ceremony.
Mr.Areepong Bhoocha-oom,Permanent Secretary, Ministry of Finance,Mr.Naris Chaiyasoot, DirectorGeneral, Treasury Department,and Treasury Department,s Top Executives participated in this Ceremony
at hall of a temple, Wat Traimitr Withayaram Worawiharn.
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โครงการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ใหกระทรวงการคลังนำทีราช
่ พัสดุทีส่ วนราชการครอบครอง
ไวเกินความจำเปนและหรือไมไดใชประโยชนมาจัดใหเกษตรกรเชาทำการเกษตรในอัตราคาเชาที่เหมาะสม เพื่อรองรับ
สถานการณวิกฤตอาหารและพลังงาน สงเสริมใหทำการเกษตรกรรมอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน ซึง่ ดำเนินการตอเนือ่ งมาตัง้ แตป 2552 ถึงปจจุบนั โดยมีเปาหมายนำทีราช
่ พัสดุไปสนับสนุนโครงการฯ จำนวน
20,000 ไร
โครงการ “รัฐเอื้อราษฎร”
กรมธนารักษมีนโยบายการนำที่ราชพัสดุไปจัดสรรใหประชาชนผูมีรายไดนอยและไมมีที่อยูอาศัยและทำกิน
เปนของ ตนเอง ให ได รับ สิทธิ การ เชา เพื่อ อยู อาศัย และ ทำ กิน ภาย ใต นโยบาย แกไข ปญหา สังคม และความ ยากจน
เชิงบูรณาการของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบัน โดยมีเปาหมายนำที่ราชพัสดุไปจัดสรรให
ประชาชนผูมีรายไดนอยเชา จำนวน 4,000 ราย
โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ
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กรมธนารักษมีนโยบายในการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยดำเนินการผาน
หนวยงานในพระองค เชน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักพระราชวัง ในหลายโครงการ ซึ่งขณะนี้มีหนวยงานราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดนำแนวทางตามแนวพระราชดำริไปดำเนินการ เชน โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิ

จ
พอเพียง โครงการปลูกปาเพือ่ อนุรกั ษตนน้ำตามพระราชเสาวนียของ
 สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ ์ พระบรมราชินนี าถ โครงการ
แกมลิง เปนตน เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูและนำแบบอยางไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่งโครงการดังกลาวดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแต ป 2551 ถึงปจจุบัน โดยมีเปาหมายในการนำที่ราชพัสดุไป
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ 30 แหง
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
เปนการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคเปนแนวทางหนึง่ ของการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีเปาหมาย
ดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194 (บางสวน) ตำบลบานใต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
แปลงโรงงานกระดาษ เพือ่ จัดสรางเปนพิพธิ ภัณฑและโรงแรมเชิงอนุรกั ษตอเนือ่ งจากปงบประมาณ 2556 ทีมี่ การลงนาม
ในบันทึกขอตกลง (MOU) โดยในป 2557 กำหนดใหดำเนินการออกแบบโครงการแลวเสร็จ
โครงการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการบานพักเพื่อผูสูงอายุ (Retirement Home)
ตามนโยบายกรมธนารักษในการนำทีราช
่ พัสดุทีมี่ ศักยภาพเหมาะสมมาพัฒนาเปนทีพ่ กั อาศัยสำหรับผูสู งอายุ
โดยการพัฒนารูปแบบใหเปนโครงการแบบครบวงจร เชน อาคารจะตองออกแบบเพือ่ ใชประโยชนของผูสู งอายุโดยเฉพาะ
มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีบริการทางการแพทย ฯลฯ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ดียิ่งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1. การจัดหาที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ที่มีภารกิจการดูแลผูสูงอายุไดใชประโยชนตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ และ 2. เปดประมูลใหเอกชนเปนผูลงทุนดำเนิน
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Project Plan in the Fiscal Year of 2014
State Property
State Property for Food Corps and Energy Substitution Crops
Per cabinet resolution on July 28, 2009, the Ministry of Finance has allocated the State
Property in the upcountry which was occupied by the government agencies but not fully utilized to
lease out to farmers with reasonable rental rates in order to grow the commodity crops to alleviate
the food and energy crisis. This project has been operated since 2009, by 20,000 rai of the State
Property to farmers to support the Project. In the ﬁscal year 2014, the Treasury Department leased.
The “Rut Ua Rard” Housing Project
The Treasury Department initiated the “Rut Ua Rard” Housing Project to support the housing
project for low income people in accordance with the government’s policy to alleviate the poverty
and support the social safety net. This project has been operated since 2004. In the Fiscal year 2014
the Treasury Department targeted to rent out the State Properties to 4,000 low-income lessees and
tenants.
State Property for Royal Development Projects
It is the policy of the Treasury Department to support the Royal Development Projects
through various agencies under the patronage of H.M. the King such as the Chaipattana Foundation,
the Royal Palace Ofﬁce. Many government agencies and local organization use the idea of the selfsufﬁciency economy through lots of development projects. The examples are as of the followings
: The Learning Centre of the Self-Sufﬁciency Economy, Kam-ling Project, Forest – The Circle of Life
under the patronage of Her Majesty the Queen and etc. Most of them were aimed at helping people
make a better living as guidelines. The projects were implemented since 2008. The target in 2014 the
Treasury Department will allocate 30 land plots of the State Property.
State Property for Creative Economing
The Treasury Department has allocated the targeted State Property for the pilot project
for this socio-economic potential of activities. This is another idea of the department’s strategy for
supporting the sustainable devolopment of the industrial sector. The state property No. Kanchanaburi
194, the Paper Factory in Bantai Sub-district, Muang District, Kanchanaburi Province will be developed
as a museum and hotel. The MOU was signed 2013 the conceptual and structural design is expected
to complete in 2014.
State Property for Retirement Home
According to the department’s strategy in organizing the potential of State Property as the
retirement home. The project is targeted for the accommodate to the elderly with the accommodating
facilities as well as health services. The project can be operated by both government agencies and
Annual Report 2013 The Treasury Department
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โครงการบริเวณที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพสูง ที่ตั้งอยูในพื้นที่แหลงทองเที่ยว เปนที่รูจักของชาวไทยและชาวตางชาติ
ซึ่งดำเนินการมาตั้งแตป 2556 โดยในป 2557 มีเปาหมายในการเปดประมูลที่ราชพัสดุที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อดำเนิน
โครงการอยางนอยจำนวน 1 แปลง
โครงการนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการดาน Logistic เพื่อรองรับ AEC
กรมธนารักษมีนโยบายในการนำทีราช
่ พัสดุทีมี่ ศักยภาพเหมาะสมทีอยู
่ ตาม
 แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridor) และจุดผานแดน (Check Point) มาสนับสนุนโครงการดาน Logistic ของประเทศเพือ่ รองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีแนวทางในการดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1. นำทีราช
่ พัสดุมาสนับสนุนหนวยงานทีมี่ ภารกิจ
เกี่ยวกับการควบคุมการผานแดน เชน กรมศุลกากร และ 2. เปดประมูลหาผูลงทุนพัฒนาเพื่อเปนศูนยพักและกระจาย
สินคา และเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแตป 2556 โดยในป 2557 มีเปาหมายในการนำที่
ราชพัสดุมาสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร จำนวน 2 แปลง และศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในที่ราชพัสดุ จำนวน
2 แปลง เพื่อนำมาเปดประมูลเปนศูนยพักและกระจายสินคา และเขตปลอดอากร (Free Zone)
โครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV)
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เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติ (NGV) ทดแทนการใชพลังงาน
น้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2555 โดยเห็นชอบใหกรมธนารักษประสานกับสวนราชการทีครอบครอง
่
ที่ราชพัสดุแตไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชนไมเต็มพื้นที่ขอคืนที่ราชพัสดุเพื่อนำไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ (NGV) โดยในป 2556 กรมธนารักษเห็นชอบให บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่ตั้ง
สถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) และสถานีควบคุมระบบทอสงกาซธรรมชาติ จำนวน 2 แปลง ในจังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา สำหรับในป 2557 มีเปาหมายในการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ
(NGV) จำนวน 1 แหง
โครงการศูนยการเรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน (ที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพคุรุสภา)
กรม ธนารักษ ได ดำเนิน การ ปรับปรุง อาคาร โรง พิมพ คุรุ สภา (เดิม) ถนน พระสุเมรุ แขวง วัด ชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1-0-88 ไร เปนศูนยการเรียนรูกรมธนารักษและหองสมุดชุมชน โดยไดดำเนินการ
ปรับปรุงอาคาร ระยะที่ 1 ไดแก หองจัดแสดงนิทรรศการสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หองจัดแสดง
นิทรรศการกำแพงเมือง เสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการ ปรับปรุง ระยะที่ 2 ไดแก หองจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจกรมธนารักษทั้ง 5 ดาน ทั้งนี้ จะแลวเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการประชาชนประมาณ
เดือนมิถุนายน 2557
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Project Plan in the Fiscal Year of 2014
private operator. This project has been operated since 2013. One plot of land will be opening for
bidding to the private operator in 2014.
Logistics Project to support AEC
The Treasury Department has implemented the policy of granting the usage of the potential
State Property near the economic corridors and main border check points to support the AEC logistics
project. The project can be managed in 2 channels: 1) Granting the usage of State Property for the
developing the logistics infrastructure of the government agencies such as the Customs Department.
2) Leasing to Private sector for developing the distribution warehouse center and tax free zone area
through a bidding process. This project has been operated since 2013. In the ﬁscal year 2014 the
Treasury Department granted two plots of land to the Custom Department and identiﬁed two plots
of land for distribution warehouse center and tax free zone project.
The State Property commercial land lease for NGV gas station project
In supporting cabinet resolution on April 17, 20 2012 regarding the promotion of the NGV as
an alternative energy to substitute the rising cost of the petrol, the Treasury Department supports this
measure and collaborate with PTT to lease the State Property near NGV pipeline for setting up the
PTT NGV gas station. In the ﬁscal year 2013 PTT signed the land leased for 2 plots of land in Saraburi
and NakornRatchasima. And in the ﬁscal year 2014 PTT commits to lease another plot of land.
The Treasury Department’s Learning Centre and Community Library
The Treasury Department has renovated the 1-00-88 rai of State Property, formerly known
as Khurusapha Printing located on Pramen Road, Wat Chana Songkram, Phra Nakhon, Bangkok into the
Treasury Department’s Learning Centre and Community Library. The ﬁrst phase of “The Exhibition of Her
Majesty Queen Sirikit” and “The Exhibition of City Walls and Moats” are under the plan. The second
phase of “The Exhibition of Treasury Department’s activities and the Exhibition of the Banglumpoo
Community” are working in progress. and will be opened for public in June 2014.

Annual Report 2013 The Treasury Department
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´ŒÒ¹»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
โครงการประเมินราคาทุนทรัพยที่ดิน เพื่อรองรับการประกาศใช พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กรมธนารักษมีภารกิจในการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อนำไปใชเปนฐานในการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสำหรับใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนนำไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน โดยระเบียบ
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ กำหนดใหบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยทีด่ นิ ใชไดคราวละไมเกิน 4 ป
นับแตวันที่ประกาศใช ซึ่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินที่ใชอยูในปจจุบัน เปนรอบบัญชี ป พ.ศ. 2555-2558
และจะสิ้นสุดการบังคับใชในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงตองมีการเตรียมการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ทีด่ นิ รอบบัญชีป พ.ศ. 2559-2562 เพือ่ ประกาศใชในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีเปาหมายจำนวนประมาณ 30 ลานแปลง
แบงเปนบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยทีด่ นิ รายแปลงประมาณ 8.2 ลานแปลง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ที่ดินรายบล็อก ประมาณ 22.6 ลานแปลง
โครงการจางเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง
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รัฐบาลมีนโยบายผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในเขตปกครองของตนเอง โดยใชฐานราคาประเมิน
ทุน ทรัพย จาก บัญชี กำหนด ราคา ประเมิน ทุน ทรัพย เพื่อ การ เรียก เก็บ คา ธรรมเนียม จด ทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่กรมธนารักษเปนผูจัดทำ ซึ่งในปจจุบันกรมธนารักษสามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดิน
รายแปลงไดเพียง 7 ลานแปลง ดวยขอจำกัดในเรื่องอัตรากำลัง ซึ่งหากกรมธนารักษยังคงดำเนินการประเมินราคา
ที่ดินเอง ภายใตอัตรากำลังที่มีอยู อาจทำใหการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อ
รองรับการประกาศใชรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคได
จึงไดใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยในป 2556 ไดทดลองดำเนินการจางเอกชน
ประเมินราคาที่ดินในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง จำนวน 53,000 แปลง และในป 2557 มีโครงการจาง
เอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน จำนวน 400,000 แปลง

´ŒÒ¹àËÃÕÂÞ¡ÉÒ»³
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญทีระลึ
่ กประดับแพรแถบและเหรียญทีร่ ะลึก
ประเภทรมดำพนทรายธรรมดาและขัดพิเศษ
ในการดำเนินงานตามภารกิจการผลิตเหรียญกษาปณ และเครือ่ งราชอิสริยาภรณและผลิตภัณฑ สัง่ จางปจจุบนั
ยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง คุณภาพผลิตภัณฑไมสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกระบวนการผลิตทียั่ งตองอาศัยแรงงาน
เปนสวนใหญ ทำใหมีอัตราการสูญเสียจากการผลิตคอนขางสูงและคุณภาพที่ไมสม่ำเสมอ จึงไมสามารถแขงขันกับผูผลิต
รายอืน่ ได จากปญหาดังกลาวจึงมีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญทีระลึ
่ กประดับแพรแถบ
และเหรียญที่ระลึกประเภทรมดำพนทรายธรรมดาและขัดพิเศษ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีความตองการในตลาดเหรียญสูง
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม และมีทักษะในการแกปญหาการผลิต ซึ่งจะทำให
การผลิตเหรียญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีคุณภาพสม่ำเสมอ สามารถผลิตไดทันตามความตองการของตลาด
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Project Plan in the Fiscal Year of 2014
Property Valuation
The Property Valuation to support the Land and Housing Act.
The Property valuation is among the Treasury Department‘s core business function. The
Bureau of Property Valuation has the responsibility to appraise the property with fair market value
for the property tax calculation. The nationwide property valuation data has appraised and complied
every 4 years before the ofﬁcial announcement. The current Property valuation period (B.E. 25552558) shall expire on 31 December B.E. 2558. Among the challenge and ongoing task of the bureau
is to complete the last phase of a land map conversion from the remaining about 23 million UTM
bloc of land in the upcountry to single plot. The single plot land would have the beneﬁt to provide
the fair assessment for the property value based on the size of the property, adjacent property and
surrounding infrastructure, rather an assessment by the whole bloc of land. The Treasury Department
plant to use the digitized map of single plot of land for the next Property Valuation period (B.E. 25592562), to be effective in 1 January B.E. 2559. The data would also support the property tax calculation
for the soon to be enacted Land and Housing Act.
Outsourcing Property Valuation Project
The Government plan to legislate the Land and Housing Act (B.E.)…. in order to levy land and
housing tax by local government which using the fair and accurate valuation account. A this juncture
the Treasury Department currently takes on the valuation task of 7 million plots of land and plan to
complete the conversion of the remaining of about 23 millions of UTM Bloc of land to single plot.
Providing the timing and resources to complete the conversion tasks and ongoing property valuation
scheme, the outsourcing project has been implemented. In the ﬁscal year 2013 the department
outsourced the valuation tasks of 53,000 plots of land in Nong Khae district and Wihan Daeng district.
Furthermore,in the ﬁscal year 2014 the department planl to outsource another 400,000 plots of land
in Nong Saeng district, Udon Thani Mueang district and Khon Kaen Mueang district.

Mint Production
The improvement of coins production processes
The Treasury Department has been producing circulation coins in the economic system,
public commemorative coins and medals for various important occasions, Royal Thai Orders and
Decorations, compensation badges, and other custom-made products. The production process of all
products are hand crafted, that is dubject to productions loss and unstable quality problems. The
Treasury Department improves the production process problems by developing personal skills to
reduce production loss and improving the production quality.
Annual Report 2013 The Treasury Department
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โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑเหรียญ
กรมธนารักษจะดำเนินการปรับปรุงใชพืน้ ทีทำการ
่
สำนักบริหารเงินตราปจจุบนั (ถนนจักรพงษ) เปนพิพธิ ภัณฑ
เหรียญเพือ่ การแลกเปลีย่ นความรู ขอมูล และกิจกรรมดานเหรียญกษาปณ สงเสริมการสะสมเหรียญกษาปณไทย รวมทัง้
เผยแพรภารกิจของกรมธนารักษดานผลิตเหรียญกษาปณและดูแลรักษาอนุรักษเงินตราโบราณซึ่งเปนทรัพยสินมีคา
ของแผนดินใหสืบทอดเปนมรดกของชาติตอไป โดยทำการยายสำนักบริหารเงินตราออกไปไวที่โรงกษาปณ รังสิต
และทำการปรับปรุงอาคารตกแตงภายในพิพิธภัณฑ ภูมิทัศนภายนอก และระบบตางๆ ใหเปนพิพิธภัณฑเหรียญที่มี
ความสวยงามและทันสมัย โครงการดังกลาวจะดำเนินการ ในป 2555-2559 โดยใชงบประมาณจำนวนประมาณ
800 ลานบาท ซึ่งในป 2556 ไดดำเนินการกอสรางอาคารสำนักบริหารเงินตรา ระยะที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว และในป
2557-2558 มีเปาหมายในการกอสรางอาคารสำนักบริหารเงินตรา และอาคารหองมั่นคง และงานภายนอก (ระยะที่ 2)
สำหรับการปรับปรุงอาคารและตกแตงสำนักบริหารเงินตราเปนพิพิธภัณฑ ระยะที่ 1 ไดดำเนินการปรับปรุงบริเวณชั้น 1
และบริเวณภายนอกอาคารแลว สำหรับในป 2557 – 2559 มีเปาหมายตกแตงสำนักบริหารเงินตราเปนพิพิธภัณฑ
ในระยะที่ 2 บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารตอไป
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ ดานการจายแลกและรับแลกคืนเหรียญกษาปณ
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เปนแผนงานหนึง่ ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณรูปแบบใหมของกรมธนารักษ ในการเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการ การใหบริการรับแลก จายแลกเหรียญกษาปณของกรมธนารักษที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลัง
ที่ ไดรับ โอน ภารกิจ ดาน การ บริหาร จัดการ การ รับ แลก จาย แลก เหรียญ กษาปณ ใน สวน ภูมิภาค มา อยู ใน ความ ดูแล
รับผิดชอบทั้งระบบ ภายใตขอจำกัดดานอัตรากำลังที่มีอยูอยางจำกัด จึงไดริเริ่มดำเนินแผนการนำรองการจางเหมา
บริการหนวยงานภายนอกทีมี่ ขีดความสามารถ นาเชือ่ ถือและมีความพรอมในการเขารวมปฏิบตั งาน
ิ ดานการจายแลกและ
การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ ภายใตการกำกับของกรมธนารักษ ซึง่ ไดเริม่ ในการจางเหมาบริการจายแลกเหรียญกษาปณ
ณ สำนักบริหารเงินตราเปนพืน้ ทีนำร
่ องในป 2556 และเตรียมการทีจะ
่ ขยายสูการ
 จางเหมาบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ
เพือ่ รองรับการขยายหนวยใหบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณของสำนักบริหารเงินตรา ณ ทีท่ ำการแหงใหม ในป 2557
ตอไป

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·ÕèÁÕ¤‹Ò¢Í§á¼‹¹´Ô¹
โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ
กรมธนารักษมีนโยบายที่จะใชพื้นที่จัดแสดงสวนตอขยาย ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ พื้นที่ประมาณ
330 ตร.ม. ซึง่ เดิมเปนพืน้ ทีสำหรั
่ บการอนุรกั ษทรัพยสนิ มีคาของแผนดินเพือ่ ใชเปนพืน้ ทีใน
่ การจัดแสดงเครือ่ งประดับและ
อัญมณี ขณะนี้ไดกำหนดเงื่อนไข (TOR) การดำเนินการออกแบบหองจัดแสดง สื่อ รูปแบบการจัดแสดง ตลอดจนระบบ
รักษาความปลอดภัยเสร็จเรียบรอยแลว และจะดำเนินการจัดหาผูรับจางเพื่อดำเนินการตอไป

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 ¡ÃÁ¸¹ÒÃÑ¡É

Project Plan in the Fiscal Year of 2014
The Numismatic Museum Project
The Treasury Department embarks on the relocation plan of the Bureau of Monetary
Management to The Royal Thai Mint Complex and transforms the former building of Bureau of Monetary
Management on Jakapong Road to be The Numismatic Museum. The museum shall feature a large
collection of national and international coins and the premier exhibition relating to the coin evolution.
The project has divided into three phases. The ﬁrst phase budget is earmarked at 800 million Baht
with the funding support by the Thai Khem Kang ﬁscal stimulate Measure. The second phase shall
be implemented between the ﬁscal year 2014-2015. And the last phase shall be completed in the
ﬁscal year 2016.
The Coin Management system improvement project
The coins transactions managed by the Treasury Department have been increased in recent
years since the inception of the coin management tasks from the Comptroller General’s Department
Providing the urgency public service delivery, the project was designed to improve capability and
efﬁciency of the coin management system of the Treasury Department. The pilot project has began
since 2013 by outsourcing this function to authorized private sector to circulate coins at The Bureau
of Monetary Management (Rang sit) facility. In the year 2014, the project will expand to the new
facility.

Grand National Treasure
Grand National Treasures Bureau: The extension of exhibition area of the Pavilion of
Regalia, Decorations and Coins.
The extension project of the museum was initiated to provide the new exhibition area of
the recently restored Regalia and Decorations and Coins among the massive and precious collection
of 97,000 treasures. Some of the item has not been display to the public before. Currently, TOR is
the drafting process. The new extension wing shall feature with the state of the art exhibition facilities
as well as the high technology security system.
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โครงการพัฒนาระบบบริหารองคความรูของกรมธนารักษ
กรมธนารักษไดมีการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู เพื่อผลักดันใหพันธกิจกรมธนารักษบรรลุผลสำเร็จ
รวมทั้งเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมายใหมๆ
ที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และเตรียมความพรอมใหบุคลากรของกรมธนารักษ ในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
ตอราชการ จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 จะไดจัดใหมีการฝกอบรมสัมมนา จำนวน
11 โครงการ
โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณกรมธนารักษ
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กรมธนารักษมีภารกิจโครงการที่สำคัญมากมาย หลายโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน องคกรตางๆ
ทั้งทางตรงและทางออม จึงไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมฯ เพื่อใหประชาชน
และขาราชการไดรับทราบถึงบทบาท ภารกิจดานตางๆ ของกรมธนารักษ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียจะเกิดความเขาใจ
และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกรมธนารักษใหเปนไปดวยดี สำหรับโครงการประชาสัมพันธที่จะจัดใหมีในป
2557 ไดแก โครงการประชาสัมพันธดานที่ราชพัสดุ เชน โครงการจัดตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) โครงการรัฐ
เอื้อราษฎร โครงการศูนยการเรียนรูกรมธนารักษและหองสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพคุรุสภา) และโครงการบานพัก
ผูสูงอายุ (Retirement Home) โครงการประชาสัมพันธดานทรัพยสินมีคาของแผนดิน และโครงการประชาสัมพันธ
ดานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ฯลฯ
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Project Plan in the Fiscal Year of 2014
General Administration
The Treasury Department Knowledge Management System Project
The Treasury Department has implemented the Knowledge Management project for the staffs
in order to groom them for the middle and high level management position in the near future. The
Treasury Department has organized several training courses and seminars of 11 projects in the ﬁscal
year 2014, which covers the educational, IT and ethics subjects to enhance the skills and knowledge
and prepare the staff’s knowledge about ASEAN Economic Community (AEC),
The Treasury Department Public Relation Project
The Treasury Department has implemented many social and economic development
projects, which are in line with the Country Strategy of the Government and Ministry of Finance. These
development projects yield the social beneﬁt and economics impact to the stakeholders. The public
relation project shall create the awareness and provide the information about the role and mission as
well as the accomplishment of the Treasury Department. Among the highlight of the Public relation
projects in ﬁscal year 2014 are as the followings: The appropriation of the State Property for NGV Gas
Station project , the Rut Ua Rard Housing project, Community Library project (Khurusapha Printing)
and Retirement Home. Other projects include the Grand National Treasures and Property Valuation.
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สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ตั้งอยูในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2226 0251-9
สำนักบริหารเงินตรา ถ.จักรพงษ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2280 7404-6
สำนักประเมินราคาทรัพยสิน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2142 2413, 0 2142 2415
สำนักกษาปณ 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

